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ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Му ика Михайла ер и ького 
лова Павла у инського

е не вмерла України і слава, і воля,
е нам, браття молодії, усміхнеться доля.

гинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
апануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

ушу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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ДОРОГІ ДІТИ!

Рідна мова — це не тільки найважливіший засіб 
спілкування. а допомогою мови ми осмислюємо світ. 
Мова — основа всього, що робить людина. 

На уроках української мови ви навчаєтеся не про
сто читати і розуміти прочитане. Ви аналізуєте зміст 
текстів і знаходите їхні багатоманітні зв язки з навко
лишнім світом і своїм життям. 

Іншими словами, на уроках української мови ви опа
новуєте найважливіше вміння  мислити самостійно. 

А потім, на основі власних висновків, ви навчаєтеся 
зрозуміло, грамотно, переконливо й аргументовано ви
кладати і доводити власні думки — усно й письмово. 

і знання і вміння стануть вам у пригоді не тільки 
в школі, а й в усьому дорослому житті. рештою, бага
то в чому саме від цих знань і вмінь залежить ваш 
власний життєвий успіх та доля всієї нашої країни. 

Тож успіхів вам!
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Правило

Робота у групах

Пам ятка

Портфоліо

Робота в парах

омашнє завдання

А  Б  В авдання на вибір  
різного рівня складності

 разок виконання завдання
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ОПРАЦЬОВУЄМО ІНФОРМАЦІЮ З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Прочитайте інформацію про літак н-225 рія  з різних джерел. 

о о и м о   С л а є м о

Н Н  НТ Розмах крил літака — як фут-
больне поле. ей небесний гігант 
може нести на борту більший  
і важчий вантаж, ніж будь який 
 інший літак на емлі.

Ан 22  був розроблений у 
зв язку з дослідженнями космосу. 
Треба було створити літак, який 
би міг перевезти на космодром 
космічні кораблі багато ра зового 
використання Буран  та інші ве-
ликі й важкі вантажі. 

І такий літак створили в київ-
ському Конструкторському бюро 
імені Антонова всього за три з 
половиною роки. Він здійснив 
перший політ 1  року. е було 
справж нє інженерне диво.

Перший в історії політ на літаку 
відбувся 1 3 року. Американ-

ці брати Райт здолали відстань 
3  метрів. ей політ можна було 
б повторити у вантажному відді-
ленні Ан 22  Мрія  — найбільшо-
го у світі літака. Бо довжина його 
вантажного відділення — 3 ме-
три. 

ІН
О

Р
А

ІК
А

Т А Т Т Я   Т Я Ч О О  У Р Н А У

жерело  . .

О ВМІ  УКРА Н КА МРІЯ

іта  встановив  світови  ре ор ів

Екіпаж 6 осіб

Маса порожнього літака  т
Максимальна злітна маса  т

1 млн смартфонів
2  автомобілів А  
2  жирафів

 танки Оплот
1 Боїнг 3Щ

о 
м

ож
е 

пе
ре

ве
зт

и

овжина  м
Розмах крил  м  см
Висота 1  м 2  см

абарити — як -поверховий 
будинок на 4 під’їзди
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и т а є м о  т а  о о о є м о

ПЕРЕДБАЧАЄМО ЗМІСТ ТЕКСТУ  
1. Подивіться на обкладинку та заголовок. Про що  може бути текст?
2. Прочитайте уривок з повісті Всеволода Нестайка. Зверніть увагу на те, хто  оповідачем у творі. 

  ТОР ДОР  З В В
Павлуша авгородній і Ява Рень — школярі із села  Васюківка — найбільше хочуть прославитися на весь світ.

Якось влітку Ява сказав:— авай влаштуємо бій биків.— а? — не відразу второпав я.— Ти пам ятаєш, ми в клубі кіно дивилися Тореадор ?— Ага  То й що?
— Пам ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі, з  гинджалом, перед ним танцює.— Так так так
— А потім — рраз! Бик — беркиць! І оплески.— Ага. дорово  Але це ж убивати треба. то ж нам дозволить убивати поголів я?
— Тю, дурний! Убивати! о це тобі — м ясозаготівля, чи що. е ж видовище. На стадіоні. Вроді футбола. оловне тут — красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив. Тореадори — це найсміливіші герої і ловкачі. оловне тут  — тренування і спритність. Розумієш? Уперше в історії Васюківки  — бій биків. Тореадор Іван Рень і тореадор Павло авгородній! ості з їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у меринці видно буде.Я посміхнувся. е було здорово. По радіо, по телевізору і взагаліМи повмощувались зручніше і почали обговорювати подробиці.  Насамперед — бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була відхилена одразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван виридович боїться. Очі — наче тракторні фари. емлю гребе ногами, як екскаватор. Ні, хай з бугаєм Петькою вороги наші б ються.

 ПО ДОВ НО П ДР ЧН Т Т  ТВОР В  
Д  Ч Т НН   
Т  РОЗВ Т  ОВ НН  
В ДПОВ Д  Т    
В П ДР ЧН   

 ДО Д  В Т

найомимося  
із найкращими 
творами української 
та зарубіжної 
літератури

Упорядковуємо інформацію  
з різних джерел

итаємо та о о о ємо

о о имо  Сл аємо

и емо а ил о

имо мо

Складаємо текСти

    5 рубрик позначають  
провідний вид діяльності на уроці:
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ВЧИМОСЯ УВАЖНО ЧИТАТИ

1. Прочитайте уривок із одні ї з найулюбленіших 

книжок польських дітей — кадемія пана яп-

ки  на жехви.

Я — Адам Незгодка, мені дванадцять літ, 

і я вже пів року навчаюся в академії пана 

япки. Вдома мені ні в чому не велося. 

Я  завжди запізнювався до школи, не всти-

гав поробити домашні завдання, руки в 

мене були як глиняні. Все падало на підло-

гу, все ламалося. клянки та блюдця, не 

встигав я й оком кліпнути, розліталися на друзки. Я не терплю 

крупнику й моркви, а мене тільки й змушували їх їсти — це, мов-

ляв, дуже поживно й корисно для здоров я. І коли я на додачу до 

всіх нещасть заляпав чорнилом скатерку, новий мамин костюм і 

двоє своїх штанів, батьки твердо стали на тому, щоб віддати мене 

в науку й на виховання до славнозвісної академії пана япки.

Академія міститься в кінці околадної вулиці, у великому трипо-

верховому будинку з кольорової цегли. На третьому поверсі пан 

япка зберігає свої найважливіші таємниці. одній живій душі не 

дозволено заходити туди. Та якби хто й поткнувся — все одно нічо-

го б не вийшло, бо сходи в академії сягають тільки другого поверху, 

й  сам пан япка дістається до своїх таємниць через димар. На 

першому поверсі розташовані класи, в яких ми навчаємось. Тут

таки, на першому поверсі, — наші спальня та їдальня, на другому 

поверсі мешкає пан япка з Матеушем. ивуть вони в одній єдиній 

кімнатці, а решта всі замкнені.

Пан япка приймає до своєї академії тільки тих хлопців, імена 

яких починаються з букви А . Як він каже, не варто запаморочувати 

и т а є м о  т а  о о о є м о

І. ПРО ОВ ЕННЯ ПО ОРО І 

Мандру о літературно  вропо . і слово
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и е м о  а и л о

ПИШЕМО І РЕДАГУЄМО

1. Прочитайте. Обговоріть, чому програма перевірки орфографії  
підкреслила деякі слова.

! Знайдіть слово, що повторю ться. Подумайте, якими іменниками,  
займенниками його можна замінити.

! пишіть, виправивши помилки.

2. Зі стрічки якого року —  чи 2 -го — 
цей кадр? Чому ви так дума те?

! пробуйте описати кота одним-двома ре-
ченнями. Обговоріть, у кого вийшов 
найцікавіший опис. 

3. Дайте відповідь на запитання 5 речень .
	 А	 Що вам більше подоба ться — читати 

книжки чи дивитися кіно? Чому?
	 Б	 ку книжку, з уривком із якої ви озна-

йомилися цього місяця, ви хотіли би 
прочитати повністю? Чому?  

	 В Чи бачили ви кінофільм або мультфільм за книжкою, яку читали?  
Порівняйте свої враження. 

4. Обміняйтеся зошитами. Прочитайте і обговоріть роботи одне одного.

Уперше фільм про пригоди Аліси зняли 
на початку двацятого столітя 1 3 р. . е 
був чорно білий німий фільм. ільм тривав 
дванацять хвилин і був самим довшим у Ве
ликій Брітанії. Через сто років 2 1  р.  
фільм про Алісу створили на студії існей . 
У цьому фільмі майже всіх мешканців під
земного світу зробили за допомогою 
компютерної графіки.

фільм
кіно
стрічка
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 Я  пра вати спіл но   ар ів

1. формуйте групу з чотирьох дітей. Роздайте  

кожному по аркушу паперу наприклад, із зошита .

2. Виберіть тему, над якою хочете подумати.

3. умайте самостійно. Працюйте мовчки. Кожен обдумує тему 

або питання і записує факти, ідеї, пропозиції на своєму аркуші.

. Передайте свій аркуш товаришу   за годинниковою стрілкою. 

. Ознайомтеся із записами одне одного. Коментуйте або допов

нюйте те, що ви читаєте, на аркуші, який перед вами.

. Повторюйте такі дії доти, доки ваш аркуш знову не опиниться 

перед вами.
. Обговоріть усі записи. Узгодьте загальні ідеї чи відповіді.

. Напишіть свої спільні відповіді на п ятому аркуші. Представте 

результати своєї роботи іншим групам.

 Я  ми створ мо нав ал ни  пла ат

1. кладаємо план. 

! Визначаємо тему плаката. ! Обговорюємо, звідки ми будемо 

брати інформацію науково популярні книжки, художні книжки, 

словники, журнали, кіно, інтернет, звернемося до когось . 

2. бираємо інформацію.

! Ми шукаємо джерела інформації. ! аписуємо на окремих 

картках інформацію, яку плануємо використати.

3. истематизуємо інформацію.

! Акуратно записуємо на окремих аркушах або друкуємо на ком

п ютері. ! Виділяємо заголовки  пишемо більшими буквами, іншим 

кольором. ! Виділяємо ключові слова. ! обираємо малюнки, фото.

. Робимо макет.

! Беремо великий аркуш. ! умаємо, як ми розмістимо на ньо

му зібрану інформацію. ! Пишемо назву плаката великими 

літерами. ! Пишемо підзаголовки. 

. Розміщуємо тексти й ілюстрації.

! Коли всі тексти й ілюстрації розкладено, приклеюємо їх.

. Тренуємося і проводимо презентацію за допомогою нав чаль

ного плаката.

ПАМ’ЯТКИ

С к л а д а є м о  т е к С т и

ЧИТАЄМО І ПИШЕМО ЛІМЕРИКИ 

1. Прочитайте л мерики. кільки рядків у віршах? 
кі рядки римуються? Про що йдеться в -му 

рядку?  2-му?   наступних рядках?

ив та був собі пан у убнах,
нався він на бродячих котах.
 ними дружбу водив

І убнами бродив,
І співати залазив на дах.

50

то побачить дівчисько з Калькутти,
Вже довіку не зможе забути!
На сопілочку срібну

ля свиней своїх здібних
Виграє те дівчисько з Калькутти. 

Едвард Лір,  
англійський художник та поет. 

Переклад Олександра Мокровольського

мери  —  
рядковий  

вірш нісенітниця, 
що походить 
з Ірландії 
та Англії.

107

ПЕРЕВІРЯЄМО, ЩО ВМІЄМО І ЗНАЄМО
1. пишіть, ставлячи прикметники в потрібну форму.онечко семикрапковий  має напівсферичний  форму. овжина тіла — —  мм. Ви впізнаєте його по червона  спинці й семи чор-ний  крапках. онечко живе у лісах, на луках, у садах.онечка їдять попелиць, кліщів, біло-крилок. Тому їх вважають корисний  комахами для сільське  господарства.хні природний  вороги — мурахи, пта-хи, павуки, ящірки. У разі небезпеки сонечка виділяють яскраво жовтий  гір-кий  рідину на згинах кінцівок і прикидаються мертвий .

Який має 
вигляд?

Як захищається 
від ворогів?

е живе?

ОНЕЧКО  
ЕМ КРАПКОВЕ

 мм

2. Випишіть три словосполучення прикмет-ників з іменниками. Визначте їхні число, рід в однині , відмінок.
3. Доповніть карту думок.
4. Об’ днайтеся в групи та обговоріть роботи одне одного.

Читаємо, декламуємо, інсценізуємо

 осліджуємо мову

 Аналізуємо, порівнюємо, 
узагальнюємо

 Перевіряємо,  
що вміємо і знаємо

Вчимося цікаво і грамотно писати

Читаємо  
і пишемо вірші

Працюємо самостійно  
за допомогою пам яток

Пояснюємо інформацію  
з ілюстрацій, графіків, 
діаграм

26 27

С к л а д а є м о  т е к С т и С к л а д а є м о  т е к С т и

СТВОРЮЄМО КІНЦІВКУ. ДОБИРАЄМО ЗАГОЛОВОК 

1. Розгляньте результати інтернет-опитування. Запишіть по два запитання 
до діаграми. Дайте відповідь на запитання одне одного.

Який фінал книжок вам найбільше подобається?   

РЕДАГУЄМО ТВІР-РОЗПОВІДЬ 

1. Прочитайте пам’ятку. Вона допоможе вам поліпшити свій твір.  
Також скористайтеся нею, коли обговорюватимете твори товаришів.

 Як перевірити твір-розповідь

зміст Чи є заголовок, який може зацікавити?
Чи цікава подія, про яку йдеться?
Чи все зрозуміло в розповіді?
Чи описано почуття людей?

Мовлення Чи повні речення?
Чи використано різний початок речень?
Чи правильно вжито слова?
Чи використано слова персонажів?

правопис Чи правильно вжито розділові знаки?
Чи всі речення починаються з великої літери?
Чи немає помилок у словах?

2. Прочитайте твір. Відредагуйте його за допомогою пам’ятки.  
Запишіть відредагований твір.

Росчарування.
Я хотів роликові коньки. І мені їх купили. Я дуже зрадів.
Я пішов у парк на ролердром. Там ролери стрибали і робили різ-

ні трюки. Один впав. Я злякався. 
Настрій пропав. Я був росчарований.
— Ти куди. Пішли тренуватися! — гукнув Максим. 
Але я пішов додому.

3. Прочитайте відредагований твір одне одному. 
4. Проаналізуйте свій твір. Зробіть виправлення  

на чернетці.

5. Запишіть свій виправлений твір.

 На наступному уроці обговоріть свої твори в 
парі чи з двома товаришами. Потім красиво 
оформте на окремих аркушах або надрукуй-
те — і складіть збірку творів вашого класу.

! Що б відповіли ви, якби брали участь в опитуванні? Розкажіть про 
фінал книжки чи фільму, який вам найбільше сподобався.

! Доберіть приклади з книжок, фільмів, мультфільмів до кожного фіналу.
2. Прочитайте кінцівки творів. Розкажіть одним реченням, про що може 

йтися в кожному творі.

1. Тепер я зовсім не боюся стоматологів. 2.  Експеримент не 
вдався. Але я таки буду дослідником. Тільки не знаю чого. 3. Біль-
ше ніколи не ходитиму по тонкому льоду.

3. Прочитайте твір. Придумайте заголовок. Перед цим перечитайте 
пункт  5 пам’ятки на с. 24. 

Минулого тижня на гімнастиці ми вчилися стрибати через козла. 
Найкраще стрибав Роман. Коли він робив останній стрибок, то 

дуже поспішав. Він просто вислизнув із рук тренера, який нас стра-
хував. Роман не втримався, впав на праву руку і сильно її забив. 
Ігор Петрович одразу викликав швидку. У лікарні рентген показав 
перелом руки.

Тепер Роман ходить до школи в гіпсі.
! Обговоріть, який заголовок найкращий.
! Пригадайте назви книжок, які ви недавно прочитали. Чи вдалі ці 

 назви? Доведіть свою думку.

4. Запишіть кінцівку свого твору-розповіді. Придумайте заголовок.

Щасливий (happy end) 

Cумний

Загадковий

Неоднозначний (радість зі сльозами) 

Смішний 

Несподіваний  

Інший

28

7

21

5

8

22

9

П
ро

го
ло

су
ва

ло
: 

10
0

Удосконалюємо власні тексти
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НАВІЩО МИ СПІЛКУЄМОСЯ

1. За допомогою зображень розкажіть одне одному, навіщо люди 
спілкуються яка мета спілкування . Використайте наведені 
слова і слово сполучення.

Отримати або передати інформацію  домовитися  досягти 
спільної мети  порозумітися  пояснити  навчити  обмінятися 
думками  попросити  запитати  допомогти  подякувати  роз
казати про свої почуття  спонукати щось зробити.

! Придумайте і розіграйте діалоги  
до зображених ситуацій. Один  
діалог запишіть.

о о и м о   С л а є м о

І. Я — Т — М
Повтор о вив ене у третьо у класі. екст

  не ро у іла
 ара  по сн .
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2. Об’ днайтеся в групи по чотири учні. Прочитайте пам’ятку к працю-
вати спільно  5 аркушів  с.  і виконайте одне із завдань.

	 А	Поясніть, яка мета уроків української мови у школі.
	 Б	 явіть себе на місці вчительки. Про що, на вашу думку, вона роз-

повіда ? Чому ця розповідь важлива?
	 В	Доведіть, що українська мова — найважливіший предмет у школі.

3. к поводитися, щоб спілкування було успішним? Прочитайте прислів’я 
і  складіть правила.

1. Умієш говорити — умій слухати. 2. Вмієш сказати — умій і 
змовчати. 3. Не кидай словами, як пес хвостом. . то вчора збрехав, 
тому й завтра не повірять. . Порожня бочка гучить, а повна  — 
мовчить. . лово не горобець, вилетить — не піймаєш.

4. Прочитайте. Поясніть одне одному значення слів. До якого словника 
ви звернетеся, якщо треба з’ясувати значення слова? 

іалог, монолог, ввічливість, вітання, розмова, мета, до побачен
ня, будь ласка.

! Напишіть диктант у парі. 

5. пишіть прислів’я вправа , яке вам найбільше сподобалося.  Письмово 
поясніть його значення. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



ПОВТОРЮЄМО: ЗВУКИ І БУКВИ 

1. Пригадайте абетку. Поясніть, чому букви написано різними кольорами.

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

и е м о  а и л о

10

то  
написав 
слово

2. Прочитайте словникову статтю і виконайте завдання.

 ви я, або іні іа л від латинського initialis —  
початковий  — більша від інших перша літера  
частини тексту.

! творіть у зошиті буквиці для перших 
літер своїх імені та прізвища.

! Запишіть на чернетці по 5 будь-яких 
слів на ці букви. 

! Запишіть ці слова за алфавітом.

3. Перевірте роботи одне одного  чи не-
ма  помилок, чи розташовані слова 
за алфавітом.

4. Виберіть ведучого або ведучу, які зачитуватимуть запитання. Той, 
хто  написав слово, про яке йдеться, підніма  руку і назива  його. 

сі слухають і пере віряють, чи правильна відповідь.

то написав слово

1  яке пишуть з великої літери
2  у якому букви я    позначають два звуки
3  у якому букви я    позначають один звук

 у якому більше звуків, ніж букв
 у якому менше звуків, ніж букв
 у якому всі приголосні звуки тверді
 у якому всі приголосні звуки м які.

 хто написав найдов е слово

О
огірок
окунь
Ольга

опиратис
осінній

J
ігра ка

і
ін ий
рпінь
іти
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6.  Прочитайте текст одне одному так, щоб не було 
помітно, як ви пере ходите на наступний рядок.

! Розкажіть одне одному про свою мрію. Почніть так

Моя найбільша мрія

7.  Доберіть із тексту арії 
Ткачівської приклади слів, 
про які йдеться у вправі 4 
сім слів .

 Марко   

5. Прочитайте рядки в правильному порядку,  
щоб вийшов текст. початку з літер зліва  
складіть словосполучення заповітна мрія.

З Мене звати Марко . Мені вісім років. У мене скоро

П Вона вже п ять років думає. Тепер моє майбутнє

А буде кішка. Принаймні мама казала, що подумає.

О виглядає трохи веселіше. оча моя найбільша мрія —

І Уяви собі на сьомому поверсі собаку , — щодня

В це собака. Я йому навіть ім я придумав — Моцарт.

Н себе, як у раю! А хто буде щодня зранку її

Т тлумачить мама. А я уявив — і нічого. Навіть відчув

М вставати? О шостій. А я о сьомій тебе до школи

А вигулювати? наєш, о котрій годині треба

Р добудитися не можу .

Я був собака, мені б зранку ніколи не хотілося спати.

І о школи — це зовсім по іншому. От якби у мене

Марі  ка івська
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! пишіть слова групами відповідно до кольорів аркушів. Що об’ дну  слова  
в групах? кі правила треба знати, щоб не зробити в них помилки?

! Позначте частини слова, де  буква,  
яку можна написати неправильно.

2. Прочитайте продовження монологу 
арка  з повісті арії Ткачівської 

Обережно, діти .

Моє улюблене аняття — омп тер. Моя мрія — грати на 
комп ютері двадцять чотири години на добу. Ну, можна виділити 
шість годин на сон, п ятнадцять вилин на туалет, п ят  з полови
ною хвилин на їжу й годину на телевізор. е я хочу мати власний 
будинок, такий, як у Богданового дідуся. Із подвір ям і вели е но  
гойдалкою. Від басейну я б також не ві мовився. 

! Поясніть правопис виділених слів.

3. Виберіть по запитанню і дайте на нього відповідь одне одному. А ке 
ваше улюблене заняття? Б  якому помешканні ви хотіли б жити?  
В явіть, що ви можете робити лише те, що вам хочеться. ким би 
був ваш розпорядок дня? 

4. Що було б, якби всі робили тільки те, що хочуть?

5. Запишіть свою відповідь вправа  —5 речень .

и е м о  а и л о

ПОВТОРЮЄМО ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ 

Прочитайте по черзі слова кілька разів. Рухайтесь за стрілками тільки 
очима. Читайте щораз швидше.

листочок

розжарений

розпов сти без язикий

безшумний
спечений

зшитий

від їхати

списування

зеленуватий

веселитися

Листо ок, е у ний  
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и м о  м о

ВЧИМОСЯ СПІЛКУВАТИСЯ

1. Прочитайте електронні листи. А Запишіть правильно 
слова з помилками. Б пишіть текст одного листа, 
виправивши помилки. В Напишіть текст електронного 
листа однокласникам. Повідомте, що замість фізкуль-
тури буде малювання, тому треба принести альбоми  
й фарби.

! Придумайте тему для кожного електронного листа.
! Чому другий лист не варто оформляти так, як перший?

2. сно складіть речення. Порівняйте пари речень. Що ви помітили? 

1. питайте, на скільки запізнюється поїзд, — у мами  у працівни
ка довідкової служби вокзалу. 

2. Привітайте з перемогою в спортивних змаганнях — сестру  вчи
тельку. 

3. Пообіцяйте більше так не робити — по дружці  директору школи.
. Привітайте з днем народження — однокласника  бабусю.

3. Прочитайте діалоги в парах  один запиту  — інший відповіда . Звертайте ува-
гу на правильне інтонування виділених слів. Потім поміняйтеся ролями.

— Ти любиш вареники  ап сто ? — Ні, я люблю  вареники з 
артопле .

— Ти л и  вареники з капустою? — Ні, я в а алі не люблю  
 вареників.

— Тобі подобаються налисники  варенням? — Ні, мені подобають
ся налисники  сиром.

 
Від  2 1    1 :  

ому   
Тема

драстуйте, Марино Петрівно!
Неприйду на виступ, бо зламала ногу. Взутя для попелюшки мама завизе.Катруся

 Від                  5

ому  . .

Тема

Привіт!!! 
 квитки в кіно на ниділю!!  

Невідпирайся тепер, МУ  

іти!!!  
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4. початку прочитайте діалог мовчки. Подумайте, яке слово треба виділи-
ти у відповіді. Потім прочитайте, міняючись ролями.

— Ти часто сваришся з іаною? — Ні, іана — моя найкраща 
подруга.

— Тимофій — твій найкращий друг? — Ні, ми просто однокласники.
— Ви їдете в табір завтра? — Ні, ми їдемо в табір наступної середи.

5. Перегляньте текст. До уривка з повісті арії Ткачівської потрапили два 
 речення зі словника. то швидше їх знайде?

Мої друзі — тас Критик і Бодько ливка — завжди на моєму 
боці. Так буває тільки тоді, коли йдеться про справжніх друзів. 

руг  — це особа, зв язана з ким небудь дружбою, довір ям, відданіс
тю. Без друзів моє життя було б сіре і нудне. е нудніше, ніж без 
кішки. инонімами до слова друг є товариш, приятель  а антоні
мом  — ворог. Коли я про це розповів мамі, вона сказала, що я, як 
завжди, вигадую.

ливка — це не прізвисько, а Богданове прізвище. ого мала 
 сестричка Улька кличе його Бодяка вона також ливка, тому нази
вати брата ливкою не пасує . Ми часто називаємо його просто 
Бодько. ливка — пухкенький і верткий. Він молодший від нас на 
рік, тому не раз любить чубитися, щоб утвердитися в компанії. Піс
ля кожної бійки його щоки палахкотять, як інфрачервона лампа, 
біленький чуб спадає на чоло. Він важко дихає, зате гордо під
водить підборіддя, оглядає всіх своїми голубими очима й запитує: 
Ну як, пацани?  Усі, звичайно, кивають головами: Клас, чувак!

 и йде  сьогодні на стадіон і  арасо  
 і, и по де о на тра ва .

! Знайдіть у тексті  слова з подвійним наголо-
сом  розмовні слова  порівняння.

! Виразно прочитайте текст одне одному без 
речень зі словника . Обговоріть, чи правильно 
ви вибрали слова, які треба виділити.

6. Подумайте, як зміниться відповідь, якщо ми 
будемо наголошувати різні слова в запитанні. 
Запишіть різні варіанти з відповідями.

Ти йдеш сьогодні на футбол із Тарасом?
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и т а є м о  т а  о о о є м о

ПРИГАДУЄМО ТИПИ ТЕКСТІВ  

1. Пригадайте і розкажіть одне одному про типи текстів.

те ст — висловлювання з кількох речень, що пов язані за 
змістом. 
тема тексту — те, про що йдеться в тексті. 
оловна м а — те, навіщо створено текст, що саме ав

тор хотів сказати, до чого привернути увагу, що довести. 

ро пові  — о де, к, коли  від улос   
ачин — основна частина — кінцівка

опис — кий  ка  ке  кі
Вступ — основна частина — кінцівка

Мір вання — о у е так  о у е не так
Вступ твердження — основна частина:  
аргументи докази  — кінцівка висновок

Прочитайте оповідання молдовського письменника она Друце 
естра . Визначте тип тексту, його тему, головну думку.

Не світить більше сонце на небі. Ні сонця, ні хмар, навіть 
здає ться, що й небесної блакиті немає більше над селом. 
Не співають пташки у садках. Нема ні пташок, ні пташиних 
гнізд, ні ягід, ні лис тя...

Не усміхається більше сусідська хата, коли подивитися 
на неї  через тин. І взагалі жоден бу динок на всій околиці не 
усміхає ться.

Ручка не хоче писати і не влазить у пенал, сам пе нал 
ніяк не входить у портфель. А портфель нізащо не хоче йти 
на своє місце під столом.

Усе йде шкереберть.
І коли бідоласі Бобоче лу вже й світ білий не милий, м яка 

рука ля гає на його плечі й дівочий голос питає тихо тихо:
— А чого ви посварилися?

типи  
те стів
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—  ким?
— Не знаю. Бачу, з кимось по сварився.
— Як бачиш?
— На твоєму носі написано.
То ось хто його виказав! Бобоче л тяжко зітхає, і, може, тому, що 

йо го дуже образили, а може, тому, що сестра спитала тихо тихо, 
майже пошепки, він починає так само ти хо розповідати про все, що 
було. І — диво дивне! — розповідаючи, він сам починає розуміти, 
що не так воно вже й страшно. Не встиг роз повісти до кінця, як і 
ручка  записала, і пенал повернувся до портфеля. Усміхнулася хата 
через дорогу, усміхнулися сусідні хати, повернулися садки на свої 
місця, і  знову полинув пташиний гомін.

Над селом засиніло небо, засяяло сонце. І день сьогодні такий 
духмя ний, такий променистий, що не можна не вийти за ворота.

А тільки вийдеш, починається нова гра, а що було — те спливло.
От що значить сестра.

! Знайдіть у тексті описи. ка їхня роль? 

Доведіть, що це текст-міркування. 

ольфеджіо — це найголовніший предмет з усіх предметів, — 
стверджував Бегемот іпопотамович. — Він розвиває слух, вчить 
співати по нотах, вчить глибоко розуміти музику. А музика — це 
найпрекрасніше з усього, що тільки є на світі севолод естайко .

! Виберіть будь-який шкільний предмет і наведіть 
три аргумен ти, чому його потрібно вчити.

 ду а   По пер е,  По друге,  По трет ,  Отже, 

4. Прочитайте. Наведіть три аргументи на підтвердження думки. А сі 
діти мають ходити до школи. Б Дітям не обов’язково ходити до школи.

Усі діти чомусь мусять ходити до школи.
— ля того, щоб мати гарну професію, треба закінчити школу, — 

казала мама.
— Не маю нічого проти. От піду в одинадцятому класі до школи 

й закінчу її, — запропонував я мамі полегшений метод навчання 
Марі  ка івська .
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С к л а д а є м о  т е к С т и

ВЧИМОСЯ ОПИСУВАТИ 

1. Прочитайте текст мовчки. Визначте тип тексту. к ви міркували?

укас машиніст був невисоким та дещо огрядним, і його 
анітрохи не хвилювало, вважається локомотив потрібною річ
чю чи ні. Він носив робочого комбінезона та кашкета із 
козирком. Очі в укаса були сині, як небо над Усландією в  со
нячний день, а обличчя та руки — майже зовсім чорними від 
мастила та кіптяви. І хоча він щодня мився особливим милом 
для локомотивних машиністів, кіптява так і не сходила. Вона 
дуже глибоко в їлася в його шкіру, тому що на роботі укас 
багато років заново бруднився щодня. Коли укас сміявся  — 
а робив він це часто, — було видно, як блищать його чудові 
білі зуби, якими він міг розколоти будь який горіх. Крім того, 

укас носив у лівому вусі маленьку золоту сережку у формі 
кільця та палив коротеньку товсту люльку носогрійку. оча 
 укас не вирізнявся великим зростом, силою він володів не
абиякою. Наприклад, якби він захотів, то залюбки зав язав би 
залізного прутка на бантик. Але ніхто достеменно не знав, 
скільки в ньому сили, бо він любив мир та спокій, і йому було 
ні до чого цю силу показувати. о всього іншого укас був 
пречудовим майстром із  плювків. Так так! Він цілився так 
точно, що гасив запаленого сірника на відстані трьох із поло
виною метрів. Але це ще не все. Він умів плювати так, як не 
зумів би, мабуть, ніхто на світі, і знаєте як? ПЕТ ЕПО ІБНО! 

Міхаель Енде. жи  уд ик і а иніст Лукас.  
Переклад гор  ндру енка

! Читайте текст по черзі  один почина  читати і раптово зупиня ться — 
 інший ма  одразу підхопити і згодом теж зупинитися і т. д.

2. Намалюйте укаса з пам’яті якомога точніше. Перевірте себе за текстом.
3. Виконайте завдання на чернетці, потім обговоріть у групах. А	 явіть, що 

ви створю те персонажів комп’ютерної гри. Опишіть їхню зовнішність.  
Б кладіть короткий текст для реклами харчового продукту. Опишіть 
його запах і смак. В Подивіться на себе в дзеркало. Напишіть якомога 
більше слів і фраз, щоб описати себе так, щоб хтось, хто вас не зна , 
уявив вашу зовнішність.

4. Запишіть свої тексти в зошити.
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и т а є м о  т а  о о о є м о

ПЕРЕДБАЧАЄМО ЗМІСТ ТЕКСТУ  

1. Подивіться на обкладинку та заголовок. Про що  
може бути текст?

2. Прочитайте уривок з повісті Всеволода Нестайка. 
Зверніть увагу на те, хто  оповідачем у творі. 

ТОР ДОР  З В В

Павлуша авгородній і Ява Рень — школярі із села  
Васюківка — найбільше хочуть прославитися на весь світ.

Якось влітку Ява сказав:
— авай влаштуємо бій биків.
— а? — не відразу второпав я.
— Ти пам ятаєш, ми в клубі кіно дивилися Тореадор ?
— Ага  То й що?
— Пам ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі, 

з  гинджалом, перед ним танцює.
— Так так так
— А потім — рраз! Бик — беркиць! І оплески.
— Ага. дорово  Але це ж убивати треба. то ж нам дозволить 

убивати поголів я?
— Тю, дурний! Убивати! о це тобі — м ясозаготівля, чи що. е ж 

видовище. На стадіоні. Вроді футбола. оловне тут — красиво вима
хувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не 
зачепило. Ти ж бачив. Тореадори — це найсміливіші герої і ловкачі. 
оловне тут  — тренування і спритність. Розумієш? Уперше в історії 

Васюківки  — бій биків. Тореадор Іван Рень і тореадор Павло авго
родній! ості з їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по 
телевізору. Навіть у меринці видно буде.

Я посміхнувся. е було здорово. По радіо, по телевізору і взагалі
Ми повмощувались зручніше і почали обговорювати подробиці. 

 Насамперед — бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була від
хилена одразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам 
зоотехнік Іван виридович боїться. Очі — наче тракторні фари. ем
лю гребе ногами, як екскаватор. Ні, хай з бугаєм Петькою вороги 
наші б ються.
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ругою кандидатурою був цап ора. е я його кандидатуру ви
сунув, щоб помститися. уже мені противний був цап ора, бо з їв 
мою сорочку, коли я у калабані купався.

— Ні, — сказав Ява, — ора дуже балакучий. Весь час мекекече. 
Ми й оплесків не почуємо. І йдеться про бій биків, а не цапів. Тре
ба, щоб було щось бичаче, коров яче щось — велике і крутороге.

— лухай, — то, може, узяти просто корову? Кращої кандидатури, 
ніж ваша Контрибуція, і не придумаєш.

— А чому Контрибуція? Чому не ваша Манька?
— Бо в нашої Маньки теля і один ріг зламаний. Ти хочеш, щоб з 

нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою! Карикатура. 
— Можна, звичайно, і Контрибуцію. Але вона трохи психічна.
— о значить психічна ! кажи краще, що ти просто мами бо

їшся.
— Я — боюсь? От я зараз дам 

тобі у вухо, і ти побачиш, як я бо
юсь. Ану забери свої слова назад!

— Я забираю, але ти все одно 
боїшся.

— Боюсь?
— Боїшся
Я схопився рукою за вухо і в 

свою чергу затопив Яві кулаком у живіт. Ми покотилися по траві й 
викотилися на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми, качаю
чись, підібрали на свої штани і сорочки. Перший отямивсь я.

— тривай, — кажу, — годі. А то замість бою биків у нас вийшов 
бій дураків.

— е ж ти винен. Ну, гаразд, спробуємо Контрибуцію.

3. кщо в тексті трапилися незрозумілі слова, з’ясуйте їхн  значення.
4. Прочитайте за особами діалоги Павлуші і ви. Чим особлива мова  

героїв? к у діалогах розкрива ться характер хлопців? Чи  герої 
нашими сучасниками?

5. Знайдіть у тексті описи та міркування. ка їхня роль? Чому їх ціка-
во читати?

6. Чи хочете ви прославитись? 
7. Запишіть кілька речень про те, чи хочете ви прославитися. Поясніть 

свою думку.
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и т а є м о  т а  о о о є м о

ПЕРЕВІРЯЄМО РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ 

1. Прочитайте, що трапилося далі з Павлушею і вою. Виписуйте слова, зна-
чення яких не розумі те. З’ясуйте після читання.

Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. 
Я  гнав Маньку, Ява — Контрибуцію. Корови плентались, легковажно 
метляючи хвостами, і не підозрювали, який це історичний день.

У Яви на голові був крислатий дамський капелюшок, який ли
шився нам у спадщину від однієї дачниці. Капелюшок був на Яву 
завеликий і насувався на очі. об хоч що небудь бачити і не  впасти, 
Ява мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. давалося, 
ніби він комусь кланяється.

У мене під пахвою був килимок. Я його пам ятаю стільки, скіль
ки взагалі щось пам ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був 
 червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят — юця, ава 
і  Рева.

Килимок і капелюшок — то був наш тореадорський реманент. По 
дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були 
в  пов ній бойовій готовності.

Ми йшли і співали арію озе з опери Бізе Кармен , яку багато 
 разів чули по радіо.

Торе гадор, сміле ге е в бой, торе гадор, торе гадор
Там ждет тебя га любовь, там ждет тебя га га любовь.
Ми співали і не знали, що нас жде.
Небо було синє синє — справжнє іспанське небо. Погода — саме 

підходяща для бою биків.
Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де ставок, — далі від 

людських очей.
— Оджени свою Маньку вбік, щоб не заважала, — сказав Ява, — 

і  давай починати.
Я не став сперечатись. Тим більше, Манька у нас дуже нервова, 

їй краще не бачити бою биків.
Ява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого 

ки лимка і, витанцьовуючи, навшпиньках став підходити до Контри
буції.

Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком 
 перед очима. Я затамував подих — зараз почнеться
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Ява замахав килимком ще дужче.
Контрибуція — анічичирк! покійнісінько щипає собі траву.
Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція тільки одверну

ла морду. 
Ява роздратовано верескнув і щосили хльоснув її килимком. Кон

трибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до Яви хвостом.
Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати
Через пів години він сказав:
— Вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не 

хоче  Ану давай ти!
Через годину, захекавшись, я сказав:
— Якась дровиняка, а не корова. кода, що в Маньки нема рога, 

я  б тоді показав, що таке справжня тореадорська корова.
* Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику: то під

ходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то 
підскакував з  розгону, то набігав 
збоку. Контрибуція не приймала 
бою. Чуби у нас змокли, килимок 
нервово сіпався в руках — здава
лось, що юця, ава і Рева от от 
загавкають. А  Контрибуція — хоч 
би що, не звертала на нас аніякі
сінької уваги.

Один раз, коли Ява схопив Кон
трибуцію за вухо, вона з докором 
глянула на нього своїми сумними 
очима і сказала:

— Му у!
У перекладі з коров ячої це,  мабуть, означало: Ідіть, хлопці, 

 отсюдова. Не займайте мене .
Але ми вчасно не зрозуміли попередження.

екаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві 
було соромно переді мною за свою Контрибуцію — це я бачив.

Нарешті розлючений Ява крикнув:
— Ану вдар, ану вдар її, Павлушо, добряче! о — боїшся?.. Ну, то 

я сам!
Він розмахнувся і дзибнув Контрибуцію ногою по губі. І раптом  

Раптом я побачив Яву десь високо в небі.
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І звідтам, з неба, почув його відчайдушне верескливе:
— Вва вай!
Він почав бігти, по моєму, ще в небі. Бо коли ноги його торкнули

ся землі, він уже щодуху мчав до ставка. Я рвонув за ним. То був 
наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи 
цілі гейзери води й грязюки. пинилися десь аж на середині. Те, 
куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише 
умовно. Колись тут був величенький ставок копанка. Але він давно 
пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. 

Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу 
якісь свої коров ячі прокльони. В калабаню лізти вона не хотіла. 
Вона була бридлива, охайна корова. Ми це знали.

Ми стояли і мовчали.
но калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінький пуп 

стоя ли в бридкій слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була 
вода  — брудна, каламутна і смердюча. правжнісінькі помиї. овго 
ми тоді стояли з Явою в отих помиях. Пів години, не менше. Аж 
поки Кон трибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже 
гуманна й благородна корова, ця Контрибуція. Бо вона підкинула 
тореадора Яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті 

вилізли з калабані, нещасні й брудні, як поросята, вона 
й словом не згадала нам нашого до неї 

ставлення. Ми залишилися з нею 
друзями. Ява після того не тіль  

ки ніколи її більше не вдарив, 
а завжди частував цукерками, 

які давала йому мати.

2. Дайте відповідь на 5 запитань. Відповіді на два запитання напишіть 
 повними реченнями.

то  — то є головним героєм оповідання?
е  — е відбувається дія?
оли  — Коли відбуваються події в оповіданні?
о  — о відбувається з героями?

о у  — Чому герої саме так діють і так почуваються?

3. Що могла б розповісти про подію, що трапилася, корова онтрибуція? 
кладіть і запишіть коротку розповідь від її імені.
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2. з якої події почина ться уривок з повісті Всеволода Нестайка? Що 
 трапилося далі? Чим усе закінчилося? кий момент був найбільш на-
пружений? 

а іл  напр ени  момент  
у розвитку дії називають  

л міна і .
Напруження створюють:  
1  короткі речення   
2  порівняння  3  дієслова   

 яскраві прикметники  
 репліки персонажів   вигуки.

3. Перечитайте частину тексту, що переду  кульмінації від * . Обговоріть, 
як створю  напруження письменник. Запишіть приклади.

4. Подумайте, про який випадок зі свого життя ви хотіли б написати.

о о и м о   С л а є м о

ДОСЛІДЖУЄМО БУДОВУ ТЕКСТУ-РОЗПОВІДІ

1. Презентуйте перед класом розповідь, яку ви готували минулого уроку. 
Перед цим прочитайте пам’ятку.

Зав’язка   Розвиток дії

Кульмінація

Розв’язка

 ороткі ре енн   рапто

 Як Я пред т в Я  ві  тек т

1 Я говорю повіл но  олосно і іт о.
2 Я на оло  важливі слова.

3 Якщо можна, я ивл с  у підготовлений текст.  
Після кожного речення ро л  невелику паузу.  
Я ивл ся на слухачів.

 Наприкінці презентації я я  аудиторії.
 Потім я сл а  відгуки.
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С к л а д а є м о  т е к С т и

ПЛАНУЄМО ТВІР-РОЗПОВІДЬ 

1. За допомогою пам’ятки розкажіть одне одному, як писати  
твір-розповідь. 

Як пи ти твір-розповідь про вип док зі во о иттЯ

1 Вибираємо тем . Пригадуємо цікавий веселий, страшний 
тощо  випадок.

2 Обдумуємо вст п  то є героєм розповіді? коли і е від
булася подія? 

3 В основні  астині розповідаємо, що відбулося. вертаємо 
увагу на деталі, розкриваємо почуття.

 У ін ів і коротко пишемо, чим усе закінчилося.
 обираємо а олово . Він має зацікавити читача, але вод

ночас не розповісти забагато.

2. Прочитайте вступи до творів. Що ви з них дізналися? то  де  коли

1.  е трапилося торік улітку. Я вперше поїхав у подорож сам. Ну, 
не зовсім сам, але без мами й тата чи бабусі з дідусем. 2.  Ранок 
у  оні почався кепсько. Мама не дозволила піти до школи в шкар
петках різного кольору. 3. — Мерщій вставай! — розбудив мене 
голосний шепіт брата. — Вже п ята година.

3. Підготуйтеся писати вступ до свого  твору. 
Перечитайте пункт 2 пам’ятки і запишіть 
ключові слова. Напишіть вступ, викори-
ставши ключові слова.

4. Знайдіть в останньому абзаці уривка  
з повісті Тореадори з Васюківки  с. 22  
опис калабані. пишіть його. Підкресліть прикметники.

5. пишіть речення, додавши прикметники. Підкресліть  
слова, які ви вставили.

Минулої неділі ми ходили в контактний зоопарк. Там ми бачили 
кіз, овець і віслюків. Нам дозволили погодувати їх яблуками і хлі
бом. Потім підійшов якийсь чоловік із песиком, і тварини втекли. 
Але прибігло порося і зраділо їжі.

Розповідь стає  
більш яскравою  

і захопливою  
завдяки вдалим 
прикметникам.
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С к л а д а є м о  т е к С т и

ЗМАЛЬОВУЄМО ПОЧУТТЯ  

1. Опишіть почуття зображених дітей.

! Доберіть із правила фразеологізми, які підходять до малюнків.

2. пишіть, заміняючи словосполучення в дужках фразеологізмами  
з рамки. кщо потрібно, змінюйте форму слів.

Обіцяти золоті гори, наскрізь бачити, душа в душу, ламати голову

1. Не обманюй, я тебе добре знаю . 2. П ятдесят років мої бабуся 
і дідусь жили дружно . 3. оч скільки я думав , задача не виходи
ла. . Часто перед виборами політики дають неймовірні обіцянки .

3. А	До кожного наведеного фразеологізму зробіть по два малюнки   
 переда  значення фразеологізму  2  переда  значення слів  

у словосполученні чи реченні. Домовтеся, хто що малюватиме.  
Б	Передайте значення фразеологізмів за допомогою пантоміми.

Крила виросли за спиною  камінь із серця впав  як кішка з со
бакою.

4. Поясніть, на які дві групи можна розділити подані фразеологізми.

Як на світ народитися  мороз продер по шкірі  аж душа радіє  аж 
душа захолола  душа в п яти втекла  на сьомому небі.

! кладіть кілька речень про веселу або страшну подію, яка з вами 
трапилась. Використайте один зі сталих висловів. 

5. Запишіть на чернетці основну частину свого твору. Постарайтесь 
яскраво передати почуття.

Описати почуття допома
гають сталі словосполу
чення — ра еоло і ми: 

уха вкусила сердитися, 
бути в поганому настрої  
о і на ло а вилі ли силь
но дивуватися .
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С к л а д а є м о  т е к С т и

СТВОРЮЄМО КІНЦІВКУ. ДОБИРАЄМО ЗАГОЛОВОК 

1. Розгляньте результати інтернет-опитування. Запишіть по два запитання 
до діаграми. Дайте відповідь на запитання одне одного.

Який фінал книжок вам найбільше подобається?   

! Що б відповіли ви, якби брали участь в опитуванні? Розкажіть про 
фінал книжки чи фільму, який вам найбільше сподобався.

! Доберіть приклади з книжок, фільмів, мультфільмів до кожного фіналу.
2. Прочитайте кінцівки творів. Розкажіть одним реченням, про що може 

йтися в кожному творі.

1. Тепер я зовсім не боюся стоматологів. 2.  Експеримент не 
вдався. Але я таки буду дослідником. Тільки не знаю чого. 3. Біль
ше ніколи не ходитиму по тонкому льоду.

3. Прочитайте твір. Придумайте заголовок. Перед цим перечитайте 
пункт  5 пам’ятки на с. 24. 

Минулого тижня на гімнастиці ми вчилися стрибати через козла. 
Найкраще стрибав Роман. Коли він робив останній стрибок, то 

дуже поспішав. Він просто вислизнув із рук тренера, який нас стра
хував. Роман не втримався, впав на праву руку і сильно її забив. 
Ігор Петрович одразу викликав швидку. У лікарні рентген показав 
перелом руки.

Тепер Роман ходить до школи в гіпсі.
! Обговоріть, який заголовок найкращий.
! Пригадайте назви книжок, які ви недавно прочитали. Чи вдалі ці 

 назви? Доведіть свою думку.

4. Запишіть кінцівку свого твору-розповіді. Придумайте заголовок.

Щасливий (happy end) 

Cумний

Загадковий

Неоднозначний (радість зі сльозами) 

Смішний 

Несподіваний  

Інший9

П
ро

го
ло

су
ва

ло
: 
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С к л а д а є м о  т е к С т и

РЕДАГУЄМО ТВІР-РОЗПОВІДЬ 

1. Прочитайте пам’ятку. Вона допоможе вам поліпшити свій твір.  
Також скористайтеся нею, коли обговорюватимете твори товаришів.

 Як перевірити твір-розповідь

зміст Чи є заголовок, який може зацікавити?
Чи цікава подія, про яку йдеться?
Чи все зрозуміло в розповіді?
Чи описано почуття людей?

Мовлення Чи повні речення?
Чи використано різний початок речень?
Чи правильно вжито слова?
Чи використано слова персонажів?

правопис Чи правильно вжито розділові знаки?
Чи всі речення починаються з великої літери?
Чи немає помилок у словах?

2. Прочитайте твір. Відредагуйте його за допомогою пам’ятки.  
Запишіть відредагований твір.

Росчарування.
Я хотів роликові коньки. І мені їх купили. Я дуже зрадів.
Я пішов у парк на ролердром. Там ролери стрибали і робили різ

ні трюки. Один впав. Я злякався. 
Настрій пропав. Я був росчарований.
— Ти куди. Пішли тренуватися! — гукнув Максим. 
Але я пішов додому.

3. Прочитайте відредагований твір одне одному. 
4. Проаналізуйте свій твір. Зробіть виправлення  

на чернетці.

5. Запишіть свій виправлений твір.

 На наступному уроці обговоріть свої твори в 
парі чи з двома товаришами. Потім красиво 
оформте на окремих аркушах або надрукуй-
те — і складіть збірку творів вашого класу.
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и т а є м о  т а  о о о є м о

ЧИТАЄМО СТАТТЮ З ЖУРНАЛУ 

1. Прочитайте статтю з дитячого журналу. Доберіть заголовок. 

Люди мають дивовижну здат
ність — спілкуватися за до
помогою мови. Не мовлята 

можуть вивчити будь яку з тисяч 
мов. Як правило, першою вони 
 вивчають мову, якою розмовляють 
їхні батьки. 

 докази того, що 
мозок немовлят уже 
запрограмований на 
вивчення мови. Але за
говорить дитина тільки 
тоді, коли вона живе 
серед людей. 

Немовлята в усьому світі ле
печуть одною мовою. Перші звуки 
маленьких українців, мексиканців 
чи японців однакові. У віці від семи 
до восьми місяців немовлята почи
нають лепетати складами.

Вони беруть звук б  і пере
творюють його на ба ба ба . Такі 
звуки є в більшості мов.

азвичай діти починають гово
рити слова до свого першого дня 
народження. дебільшого це назви 
знайомих їм предметів, таких як 
одяг, їжа, іграшки, тварини і люди. 
Коли діти досягають дворіч ного віку, 

вони викори сто ву ють 
близько 2  двох сот 
сімдесяти  різних слів. 
А до шести років  — 
близько 2  двох 
 тисяч шестисот  слів.

То як же дитина 
 вивчає мову? Учені досі не можуть 
точно відпо вісти на це запитання. 
Але вже зрозуміло, що вивчення 
мови — це природна робота мозку. 
Якщо дитина чує мову, вона її 
 вчитиме.

ван енко 

2. Для чого автор написав цей текст — щоб щось повідомити, розважити, 
переконати чи висловити власну думку? Поставте одне одному по три 
запитання за текстом.
	 А Знайдіть у тексті вступ і кінцівку.  
Б Використавши факти з тексту, розкажіть, як дитина почина  говорити.  
В Перекажіть зміст статті двома-трьома реченнями. 

4. Напишіть, який факт зі статті вас найбільше вразив —2 речення .

Мозок немовлят  
уже запрограмо ваний 

на вивчення мови.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



2

ПЕРЕВІРЯЄМО, ЩО ВМІЄМО І ЗНАЄМО 

1. По черзі читайте запитання і давайте на них відповіді.

о таке текст?
Які типи текстів бувають?
Із яких частин складається текст?
Із якою метою можуть створювати тексти?

о таке кульмінація?
Який текст, прочитаний цього місяця, найбільше сподобався?
Яке завдання із виконаних цього місяця було найцікавішим?

2. Прочитайте текст. Доберіть і запишіть до нього заголовок.

То був дуже гарний годинник. На білому ц..ферблаті — двана
дцять золотих цифр і дві золоті стрілки. На кінці в е, и ликої стрілки 
на  кружечку було викарбуване усміхнене сонце із хв..лястим і гус
тим воло с, сс ям промі н, нн ям. А на кінці малої — маленький 
жовтий місяць.

Маятник зображував з, емлю. По екватору вправний майстер 
викарбував різних звірів і птахів. Тут були в..дмідь, слон, ж..рафа, 
пінгвін, крук.

опівгодини дв..рцята хатки над ц..ферблатом ро..чинялися. 
відти вигулькувала дерев..яна зозуля.

Петрик пам..ятав цей годинник усе жи т, ття .
а аді  Полонськи  

3. пишіть текст, розкриваючи дужки  
і вставляючи пропущені букви.

	А	 Запишіть, який це текст  опис,  
   розповідь чи міркування.

	 Б	 	  Запишіть два запитання до тексту.
   2  Випишіть виділені слова.  

    Доберіть до них синоніми.

	 В	 	  Запишіть два запитання до тексту.
   2  Поясніть значення підкресленого слова.

иво годинник на вежі и ера  
в . Лір ельгі
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ІІ. В Е ПОЧ НА Т Я  МА О О
о у і о і порівн о тексти. е енн

и м о  м о

ВЧИМОСЯ ПОРІВНЮВАТИ 

1. Чи сла номери   газет і журналів присвячують певним темам. кою 
може бути тема журналу, для якого створили такий колаж? Обговоріть 
методом 5  аркушів .

! кладіть по два речення до кожної ілюстрації. Запишіть речення до 
ілюстрації, яка вам найбільше сподобалася.

2. Чим відрізня ться речення від слова? Прочитайте і обговоріть.

ре ення — це група слів, що виражає закінчену думку. 
Коли ви пишете речення, то передаєте свої думки слова
ми. Якщо речення завершене, його зміст зрозумілий. 

3. Порівняйте речення в таблиці. Прочитайте їх так, як вам підказують 
розділові знаки. 
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За метою висловлювання

розповідні питальні спонукальні

За  
інтонацією

неокличні Я вже йду. Ти вже йдеш? одімо.

окличні Я вже йду! Ти вже йдеш?! одімо!

4. кладіть і запишіть приклади речень різних видів. Поміняйтеся запи-
сами й визначте вид речень.

5. Прочитайте вірші. Що спільного у віршів та ілюстрацій на с. ? 

до  і  раплі по ина т ся

Все — із доброго чи злого —
починається з малого.

истя виросте з листочка,
з нитки витчеться сорочка.

 насіння чи бруньки — гілка,
з гілки — дудочка сопілка.

ліб — з маленької зернини,
дощ — із чистої краплини.
Навіть річечка ріка
починається з струмка.

ень турботою почнеться,
все довкола усміхнеться.
Проганяй мерщій дрімоту —
і рукам давай роботу.
І роби невтомно, вміло,
хоч мале, та добре діло. 

Микола инга вський

зернина

У пшеничній зернині 
більше як сто казок. 
У пшеничній зернині 
схований колосок.

А в тім колоску — пів жмені
     зерна.
А з того зерна колоски довжеленні 
знову добуде сила земна.

А з тих колосків — ре шето зерен. 
А з ре шета зерен — зерен мішки. 
А далі, а далі світ ясен і зелен 
вінком обів ють золоті колоски. 
 
І хліб наш, і хлібом осяяна пісня, 
і місто, й веселка нового моста, 
і все те, що є і що буде опісля, 
в зернині було і з зернини зроста.

итро Павли ко

6. Разом виберіть із вірша иколи ингаївського одне розповідне і одне 
спонукальне речення. Напишіть диктант у парі. 

7. Запишіть із пам’яті першу строфу вірша Зернина .
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и м о  м о

ВИДІЛЯЄМО ПІДМЕТ І ПРИСУДОК

Перегляньте уривок із азок аленького 
 исенятка  горя арбаржевича. кільки, на 
вашу думку, учнів потрібно, щоб прочитати 
текст за особами?

Прочитайте уривок за особами. 

У траві лежало яйце. Не просте яйце,  
а розмальоване. Не просто розмальоване 
яйце, а  величезне яйце. Як холодильник на кухні. 

— Воно якоїсь важливої пташки, — мудро зауважила Ворона. — 
Але, з іншого боку, навіщо на ньому намальовані квіти?.. Квіти 
з  яєць не вилуплюються...

— ате вилуплюються черепахи! — згадало исеня.
— І крокодили... — підійшов ближче Кабан, який спостерігав за 

ними з кущів. 
— А може, воно — зміїне?.. — підповз Вуж. — Ми теж з являємося 

на світ з яєць... Ось, до речі, на ньому і намальовані кинджал  
і змія!

— От якби на кожному яйці, — сказало исеня, — був портрет 
того, хто має народитися!.. Не було б плутанини! 

— Тс с с... — засичав на нього Вуж. — Там хтось ворушиться!..
Усі прислухалися.
— У яйці хтось прокидається!.. — вигукнула Ворона.
— Тоді його потрібно висидіти, — вирішив жачок.
— Одній це буде непррросто, — похитала головою Ворона.
— ігріймо яйце разом! — запропонувало исеня... 
— е ідея! — підхопив ось. — І коли пташеня вилупиться, воно 

буде нашим спільним улюбленцем!.. Я навчу його чесно битися!
— А я — жалити ворога, — сказав Вуж, який, до речі, і сам жали

ти не вмів. Але вмів учити.
— А я — добррре бачити навкррруги! — заплескала крилами 

 Ворона.
— А я — швидко бігати, — сказало исеня. — е дуже важливо... 
— А я!.. А я!.. А я!.. — нетерпляче загомоніли інші звірі. Але 

тут  яйце тріснуло, і зі шкаралупи вилізла дивна істота: зі зміїною 
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1.  У траві лежало яйце. 
2. і шкаралупи вилізла дивна істота.
3. вірі нетерпляче загомоніли.

5.  Доповніть речення другорядними членами. Підкресліть за зразком.

 головою, хвостом ящірки, вухами віслюка. Вона була вкрита шер
стю, як ведмідь, і мала крила, як у кажана. 

— Ти х х хто?! — здивувалася Ворона.
— Я — ракон!.. — гордо заявило чудовисько. — І дуже хочу їсти.

 ! е зачин, основна частина чи кінцівка? Що може трапитися далі?  
 оротко запишіть свою ідею три речення . 

 ! Чи можуть у казці використовуватися наукові факти? Доведіть.

3. Чому в уривку так багато окличних речень? Знайдіть розповідне окличне  
і питальне окличне речення.

4. Пригадайте, на які питання відповідають підмет і присудок. Чому їх  
називають головними членами речення?

 ! пишіть речення. Підкресліть підмет і присудок.

а  хтось вору итьс ..

віти не вилупл тьс   ого   ь.

Ворона зауважила к . 
Істота мала голову и . 

тось прокидається де . 

6. Напишіть диктант у парі.

Величезний, розмальований, з явитися, зміїний, 
прокидається, черепаха, кинджал, ворушиться.

7. Намалюйте дивну істоту з азок аленького исе-
нятка . Підпишіть малюнок поширеним реченням. 
Підкресліть головні та другорядні члени.
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и м о  м о

ПОШИРЮЄМО РЕЧЕННЯ

1. пишіть речення. Підкресліть головні та другорядні члени.  
Порівняйте  ре чення. 

Ми читаємо. На уроках української мови ми читаємо цікаві 
 книжки.

! Прочитайте правило та схарактеризуйте речення.

Речення може бути непо иреним — складатися тільки  
з підмета і присудка. У по иреному реченні є головні  
і другорядні члени.

2. Поширте речення так, щоб отримати відповіді на поставлені запитання.  
Запишіть за зразком.

Поширте речення. Позмагайтеся, у кого вийде найдовше речення.

іти гралися. Прийшов лист.

Б Висаджує.  
то  о  е  оли

А дять.  

то  о  ке   и  е

Мал . то  ка  о  и  а о у  

есела дів инка ал  портрет  

олів и на папері.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



3

У словосполученні 
є головне  і за
лежне слово. 
Від головного до 
залежного слова 
можна поставити 
питання. 

! Доведіть, що під-
мет і присудок не  
словосполученням.

4. Прочитайте пам’ятку. 

 Як виді ити ово по е Я  
з ре е Я

1 початку знаходимо підмет і присудок:  
   Погана трава видко росте.

2 Потім шукаємо слова, пов язані з підметом:  
   трава ка  погана. 

3 алі шукаємо слова, пов язані з присудком:  
   росте к  видко.

 

! Випишіть словосполучення  А	 із речення-зразка у вправі 2  Б	 із речення, яке 
ви склали у вправі 2  В із найдовшого речення, яке ви склали у вправі .

5. Прочитайте текст. Що в нього спільного з уривком із азок аленького 
 исенятка ? Чи можна було б його помістити до збірки цих казок? Чому? 

  відповіді використайте слова удо ній і науково попул рний текст.

Черепахи, крокодили, змії, ящірки відкладають яйця, але не 
 висиджують їх. Вони зігріваються сонячним теплом. *Із яєць 
з являються на світ маленькі дитинчата. Вони відрізняються від 
своїх батьків лише розмірами. Більшість плазунів про потомство не 
дбає, тому воно часто стає здобиччю хижаків. 

Птахи відкладають яйця і піклуються про своє потомство. Вони 
будують гнізда і висиджують у них яйця, зігріваючи теплом власно
го тіла.

В одних птахів пташенята самостійні, їхнє тільце вкрите пухом. 
У  інших пташенята вилуплюються голими й безпорадними. Але всі 
без винятку попервах залежать від батьків, тому що не вміють 
 літати і самостійно добувати собі їжу.

!  короткому усному повідомленні порівняйте, як з’являються на світ 
плазуни і птахи. пробуйте пояснити, чому плазуни відкладають біль-
ше я ць, ніж пташки.

6. Перепишіть речення із * кілька разів, щоразу видаляючи якийсь друго-
рядний член. Останнім ма  бути речення, яке склада ться лише  
з підмета і присудка.
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и е м о  а и л о

ЗНАХОДИМО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Прочитайте речення. Зверніть увагу на виділені слова. На яке питання вони 
відповідають? кими  членами речення? з яким словом у реченні пов’язані?

Максим швидко о я н вся, посні ав і ви і  на вулицю.

 одягнувся
Максим о ро ив    поснідав

 вибіг

На футбольному полі він побачив ев а, ер ія та н рія.

 евка
Побачив кого   ергія

 Андрія

Біля стадіону вже збиралися ат и, рати і сестри, 
в ителі та просто на омі.

 батьки
 брати

биралися хто   сестри
 вчителі
 знайомі

2.  Прочитайте правило. Що в ньому збіга ться  
з вашими висновками? Чого раніше не знали?

У реченні можуть перелічуватися предмети, ознаки, дії. 
Виділені у вправі 1 слова називають о норі ними ленами 
ре ення. 

Однорідні члени речення відповідають на те саме питан
ня і пов язані з тим самим словом у реченні.

Однорідні члени речення зв язані між собою:
1  за допомогою інтонації та сполучників і та, , а, але, 

проте та ін. поснідав і ви іг, рати і сестри
або
2  тільки за допомогою інтонації.
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Прочитайте речення. Знайдіть однорідні члени. Поясніть, за допомогою 
чого вони пов’язані між собою інтонації, сполучників .

іти, візьміть блокноти й ручки. араз ми тихо і швидко вийде
мо на вулицю. Там ви будете спостерігати за деревами, кущами, 
птахами, комахами. Будьте уважні, але обережні. Пам ятайте: ви 
 нічого не ламаєте, не руйнуєте, а тільки дивитеся. Результати 
 спостережень записуйте або замальовуйте.
! ка мета тексту? ому він адресований?

4.  Розгляньте таблицю. З’ясуйте, коли між однорідними членами речення 
ставлять кому. Доберіть до схем приклади із вправи .

О — однорідні 
члени речення

 — у значенні

О, О, О О і О
О, а О О й О

О, але О О або О
О чи О

О, та (= але) О О та (= і) О
О, і О, і О

О, О і О

По черзі відповідайте на кожне запитання повними реченнями. Запишіть 
свої відповіді на 5 запитань. тавте коми там, де вони потрібні. 

1. Які чотири фрукти ви найбільше любите?
2. Які три країни ви хочете відвідати?
3. Які місяці припадають на період із січня по травень?

. Які три дії ви виконали сьогодні, щоб допомогти вдома?

. Які області межують із вашою?

. о ви найбільше любите робити влітку?

. Які три книжки ви недавно прочитали або хотіли би прочитати?

. Які люди є найважливішими у вашому житті?

6. кладіть три запитання як у вправі 5  і на наступному уроці попросіть 
товариша відповісти на них. Перевірте відповіді одне одного.
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и т а є м о  т а  о о о є м о

УЯВЛЯЄМО ГЕРОЇВ ТВОРУ

Прочитайте уривок із повісті Тані Поставної оли я 
була лисицею  ілюстраторка арія оя . к ви гада -
те, чи буде ця розповідь казкою? 

ідус  та а ус . Мо  і всі

Класно бути лисицею!

обре пам ятаю день, коли дідусь сказав, що я — лисиця. Мені 
саме виповнилося п ять. Тоді розтанув перший сніг, і наша вулиця 
перетворилася на довжелезний басейн. Бабуся навіть не виходила 
з хати і плела намисто. А ми з дідом і Меркурієм, нашим собакою, 
зачинилися на веранді й лагодили старі телевізори.

Мабуть, треба вам трохи розказати про мого діда. Він був люди
ною, яка все про все знає наперед. Наприклад, він завжди наперед 
знав, що піде дощ — тоді, коли про це не здогадувався ніхто,  навіть 
синоптики. Він завжди знав, який гриб їстівний, а який отруйний  — 
навіть до того, як його хтось скуштував. Він також знав назви всіх 
рослин і птахів. А ще він знав, як поводитися з дітьми, і  навчив 
цього бабусю. Одного разу я почула, як він їй казав: На цю дитину 
кричати не можна. Бувають діти, на яких деколи не гріх і прикрик
нути, а на цю — не можна . Я тоді дуже здивувалась, але з дідом 
погодилась.

На веранді стояли п ять розібраних телевізорів, які дід по черзі 
ремонтував, а потім ламав, щоб знову полагодити. Вони були такі 
старі, що їх уже можна було показувати в музеї. І якби дідусь 
 на думав їх продати, ми, певно, купили б мені літак, корабель і не
величкий скейт. Але дідусь каже, що можливість ремонтувати цю 
техніку для нього дорожча за всі кораблі й літаки світу. Я не знаю, 
скільки коштують літаки, тому, може, воно й так.

Того дня дідусь, як завжди, возився з одним із телевізорів, а я 
чухала за вухом Меркурія і роздивлялася картину на стіні веран
ди  — то була Оленка з казки, яка сумувала за кимось, сидячи на 
березі  річки.
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— лухай, діду. авно хотіла тебе спитати  — почала якомога 
байдуже я. — А де мої мама й тато? Тобто у всіх же десь є мама й 
тато, правильно? Навіть якщо вони десь далеко.

— Правильно, — сказав дід і всміхнувся так, наче від самого по
чатку знав, про що я спитаю.

— То де мої?
— Я знав, що колись доведеться тобі розказати. ідай.
Тоді я вперше почула історію про те, звідки взялась. ідусь не 

знав, де мої батьки, бо знайшов мене в лісі біля лисячої нори май
же п ять років тому. Він забрав мене, щоб я не замерзла, бо тоді 
була зима. Він сказав, що спочатку я більше походила на лисицю, 
ніж на дитину, але з часом вилюдніла. оча так і залишилася руда 
і дика.

Весь наступний день я крутилася перед дзеркалом, роздивляю
чись ніс, волосся, руки й очі. Усе сходилось! Я таки була лисиця! 
Принаймні це пояснювало, чому я чую запах бабусиної юшки навіть 
знадвору і чому перед сном я завжди згортаю ковдру так, щоб 
утворилася нора.

Бути лисицею мені дуже сподобалось. Відтепер ми з Меркурієм 
улаштовували змагання, хто швидше за запахом знайде ковбасу і 
варення, а дід нагороджував нас різними деталями від телевізорів. 
А  якось, прокинувшись, я побачила поряд із собою, на подушці, 
справжній лисячий хвіст! Я хотіла його впіймати, але він хутко щез. 
Може, уві сні я цілком перекидаюся на лисицю? Оце було б круто!

2. ому письменниця присвячу  свою книж-
ку? Чому саме їм?

3. Що ви відчували, коли читали цей ури-
вок? Чому? кі речення вас особливо 
вразили?

4. кими ви уявля те  А	 головну героїню   
Б	 дідуся? ка у них зовнішність, улюбле-
ні справи, риси характеру? Перечитайте 
 уривок, поділіться думками з партнером,  
а потім запишіть їх на чернетці 5—  ре-
чень .  реченнях з однорідними членами 
ставте коми там, де вони потрібні.

5. Запишіть у зошит сво  висловлювання.

Може, уві сні я цілком перекидаюся на лисицю? Оце було б круто!
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ПРАВИЛЬНО ПИШЕМО РЕЧЕННЯ  
З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

1. Прочитайте. пишіть, вставляючи пропущені букви і роз-
криваючи дужки. Перевірте себе, знайшовши подібні 
речення в тексті.

Бабуся навіть не в..ходила з хати і пл..ла намисто. А ми з дідом 
і  Меркурієм зачинилися на в..ранді й лагодили старі т..л..візори.

Весь наступний день я крутилася перед ..еркалом і ро..дивляла
ся ніс, волос..я, руки й очі.

! Підкресліть однорідні члени речення. 
Обведіть сполучники, які їх з’ днують.

2. Прочитайте запитання і текст — уривок 
із повісті оли я була лисицею . За-
пишіть повні відповіді на запитання, 
використовуючи однорідні члени ре-
чення. 

а тиждень почалися снігопади, які передбачав дідусь. об не 
нудьгувати, ми з бабусею влаштовували покази мод: ходили хатою 
в її сукнях, а дідусь фотографував нас на старий фотоапарат.

Пізніше я зібрала з тих знімків цілий альбом.
На одній світлині ми з бабусею в довгих вишитих 

сорочках чухаємо пузо щасливому Меркурію. А на ін
шій — я в жовтій бальній сукні сиджу на дідовій 
веранді та слухаю радіо з антеною.

Якось, переглядаючи разом зі мною світлини, дідусь 
розповів, як замолоду боявся підійти до бабусі, щоб 
познайомитись. Усе тому, що вона була надто красива, 
ходила на підборах, робила модну зачіску. А в нього 
були одні штани на всі випадки життя. Тож урешті решт 
бабуся познайомилася з ним сама, а за якийсь час 
вони одружилися. 

о робила исичка 
під час снігопаду?

Чому замолоду 
дідусь боявся 
познайомитися  
з бабусею?
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3. Прочитайте пари речень. кі відмінності ви помітили?

1.  ід лагодив, а потім ламав телевізори. ід лагодив і знову 
 ламав телевізори. 2.  Я здивувалась, але з дідом  погодилась. Я зди
вувалася і погодилася з дідом.

Однорідні члени речення можуть вимовлятися не тільки 
з інтонацією перелі вання, а й протиставлення. Якщо 
однорідні члени речення з єднані сполучниками а, але, 
та але , їх вимовляють з інтонацією протиставлення.

! Прочитайте речення із вправи , які вимовляються з інтонаці ю проти-
ставлення.

4. Прочитайте пари слів. к їх можна назвати? сно складіть із ними 
 речення так, щоб вони вживалися як однорідні члени.

ень — ніч  голосно — тихо   
високий — низький  зранку — увечері. 

5. Прочитайте текст. кий недолік ви помітили? к його можна виправити?

У суботу ми ходили в кіно, а потім повечеряли. Мама замовила 
піцу. Тато замовив піцу. Я замовив піцу. А сестра замовила салат  
з куркою.

6. Замініть речення в кожній групі одним реченням з од-
норідними членами. 

1.  исичка одягла довгу вишиту сукню. Бабуся 
одягла довгу вишиту сукню. 2.  ід знав назви всіх 
рослин. ід знав назви всіх птахів. 3.  исичка зали
шилася руда. исичка залишилася дика.

7. кладіть речення з однорідними членами, використавши наведені сло-
ва і різні сполучники.

1  у бібліотеці, у їдальні, у спортзалі  2  салати, пиріжки, бутер
броди  3  з мамою і татом, з бабусею і дідусем.

ара  не день, а ні .
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и т а є м о  т а  о о о є м о 

ВЧИМОСЯ РОЗУМІТИ ІНШОГО

Прочитайте продовження розповіді исички. Поясніть назву розділу.

З друзями буває непросто

ід казав, що бабуся вміла робити все на світі. Вона куховарила, 
шила, танцювала й навіть складала вірші. дине, що в неї так і не 
вийшло, — це народити дитину. Тож, я думаю, добре, що все так 
склалося, і дід знайшов мене в лісі. Тепер ми є одне в одного, 
і  нам добре разом.  дідом ми граємо в шахи і влітку збираємо 
чорниці.   бабусею робимо прикраси і шиємо костюми, а з Мерку
рієм дивимось погоду і потрапляємо в різні халепи.

Якось сусідка Віка, старша від мене на півтора року, спитала, як 
це воно — жити без мами й тата.

— Не знаю. Наче нормально.
— І що, зовсім не сумно?
Я замислилась. Якби дідусь із бабусею кудись надовго поїхали, 

мені, мабуть, стало б сумно. Я вже сумувала багато разів  Але мені 
ніколи не було сумно через маму й тата.

еколи я уявляю собі, що з нами живуть жінка з рудим, як у 
мене, волоссям, і високий чоловік з вусами, і що вони — мої бать
ки. Потім уявляю, як по черзі граю в шахи з дідом і татом. І як ми 
втрьох із бабусею й мамою позуємо влітку в нашому саду серед 
півоній і жоржин. е могло б бути досить весело  Але так, як є, 
мене теж улаштовує.

— Наче не сумно, — урешті
решт відповіла я. — ідусь і 
бабуся — це як мама й тато, 
тільки старші.

— Мабуть, так, — погодилася 
Віка. — А ти знаєш, де твої 
батьки?

— Не знаю. ід знайшов мене біля лисячої нори, і, схоже, що 
 насправді я була лисицею.

— Як це — була? А потім? — Віка занервувалася й нахмурила 
 брови.

— ід каже, потім вилюдніла.
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— Так не буває. — Віка насупилася ще більше і стала схожою на 
хмару перед дощем. — исиці не вміють говорити, і  в них є хвіст.

— У мене теж є, тільки він з являється, поки я сплю. Якщо мені 
вдасться, я тобі його сфотографую.

Відтоді ми з Вікою більше не дружили. Вона сказала, що я бреху
ха, а потім ще й тато її приходив сваритися з дідом. Він казав щось 
про брехунів, про те, як треба виховувати дітей, і весь час повторю
вав якесь сирне слово  ирота.

ідусь слухав його мовчки й не сперечався. А коли Вікин тато 
пішов, дід ніжно скуйовдив мені волосся та сказав: юди бачать 
лише те, що хочуть бачити. А те, чого вони не розуміють, їх лякає. 
Не переймайся цим, исичко .

Після того випадку дідусь кілька днів майже не виходив зі своєї 
веранди. Він лагодив і знову ламав телевізори. Бабуся непокоїлася, 
носила йому щось смачненьке і щодня мила вікна. Вона казала, що 
миття вікон — найкращий порятунок від депресії та дурних думок. 
А  я взялася вирощувати на підвіконні цибулю і кріп, тож була весь 
день заклопотана і мити вікна мені було ніколи.

Я так захопилася, пильнуючи, як росте коріння в моєї цибулі, що 
геть забула про свято Миколая, до якого залишалося всього кілька 
днів. І було ще дещо, про що я хотіла спитати в дідуся.

— іду, пам ятаєш, ти розповідав, що в усіх дітей 
є янгол охоронець?

— Пам ятаю.
— А в лисиць він теж є?
— Янгол є в усіх. І в лисиць теж. очекайся дня 

вятого Миколая і побачиш свого. Вони завжди прилітають, щоб 
записати всі дитячі бажання, а коли настане час, здійснити їх. 

2. Запишіть відповіді на запитання, використовуючи однорідні члени ре-
чення. А	Що вміла робити бабуся? Б Що робила исичка з дідусем?  
В ким уявляла исичка життя з мамою і татом? Що вони могли 
 робити разом із бабусею та дідусем? 

3. Чому исичка і Віка перестали дружити? к це поясню  оповідачка, 
а  як пояснила би Віка? 

4. Чому Вікин тато сварився з дідом? Чому дід не виходив зі сво ї 
 веранди, а бабуся непокоїлася?
	 А За що ви вдячні своїм бабусям і дідусям? Напишіть кілька речень. 
Б творіть вітальну листівку для исички до дня вятого иколая.

днів. І було ще дещо, про що я хотіла спитати в дідуся.
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ЗНАЙОМИМОСЯ ЗІ СКЛАДНИМ РЕЧЕННЯМ

Прочитайте вірш аксима Рильського. Обговоріть відповіді на 
 запитання після вірша спочатку вдвох, а потім у класі.

Ми збирали з сином на землі каштани

Ми збирали з сином на землі каштани, 
ми дивились довго, як хмаринка тане, 
як хмаринка тане, як синіє синь, 
як колише вітер струни павутинь. 
 
Ми збирали з сином жолуді дубові, 
і про день майбутній я казав синкові, 
і пливли багряні хмари в вишині, 
і співала осінь весняні пісні.

! ку ілюстрацію ви б намалювали до вірша? На яку деталь зверну-
ли  б увагу? кі кольори використали би?

! Чому у вірші осінь співала весняні пісні ? к цей образ переда  
почуття героїв?

! Пригадайте повість Тані Поставної оли я була лисицею .  яких 
епізодах цього твору почуття героїв  близькими до тих, що пере-
дані у вірші?

Зі скількох речень склада ться вірш и збирали з сином на землі 
каштани ? кільки частин у кожному реченні? Знайдіть головні чле-
ни речення граматичну основу  в кожній частині.

Речення бувають прості та складні. У простому реченні 
одна граматична основа: . кладне речення 
скла да ється з кількох простих: , . 
Між частинами складного речення ставиться кома 
іноді двокрапка :  чи тире — .  

Прості речення можуть поєднуватися у складне за 
допомогою сполучників, а можуть і без них.

! пишіть одну строфу вірша. Підкресліть підмет і присудок у кожній 
частині складного речення.
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Прочитайте. Доведіть, що ці речення складні. Поясніть уживання ком.

Я давно мріяла про халабуду, і влітку ми побудували її за сараєм. 
Тато приніс із лісу гілок, а бабуся дала нам старі ковдри. Якось 
уранці ми побачили, як із халабуди вибігла білочка — мабуть, вона 
не зрозуміла заборонного знака, який намалювала сестра біля  входу.

пишіть вправу . Підкресліть граматичні основи.

Об’ днайте речення в кожній групі так, щоб утворилося одне складне 
 речення. Для зв’язку простих речень використайте слова в дужках. 

Андрій прокинувся сьогодні пізно. Учора ввечері він не поставив 
будильник у теле оні. то у о

У Андрія зіпсувався настрій. На перший урок він не встигне  
точно. о

Учора батьки пішли в кіно на в..чірній сеанс. Він довго дивився 
телеві ор. тарший брат робив уроки. і, а

! Випишіть виділені слова. Підкресліть букви, правопис яких потрібно 
запам’ятати.

! Випишіть слово з пропущеною буквою. Знайдіть у тексті перевірне до 
нього і запишіть.

Доповніть речення, добираючи сполучник, який підходить за змістом.

Була гарна погода,  ми пішли гуляти.
Була гарна погода,  ми мусили лишитися вдома.
Була погана погода,  ми пішли гуляти.
Була погана погода,  ми мусили лишитися вдома.

Допишіть, щоб утворилося складне речення.  
Використовуйте по черзі кожен сполучник.

1.  Мені купили ноутбук, і, але   
2.  Продзвенів дзвінок, і, але   
3. Наша сім я переїхала на нову квартиру, і, але  

8. пишіть, вставляючи пропущені букви і розділові знаки. ке з речень  
складним, а яке — простим із однорідними членами?

Моя с..стра хотіла грати у фу..бол але бат..ки були проти. Вони 
пропонували їй зап..сатися в гурток танців малюван..я або хоча б 
на баске..бол.

і
але
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и т а є м о  т а  о о о є м о

ВИЗНАЧАЄМО ПРИЧИНУ

1.  Пригадайте, що ви зна те про арка — героя пові-
сті арії Ткачівської Обережно, діти . Прочитайте, 
які нові події сталися з геро м. 

Я мушу нарешті починати дорослішати. Так 
каже мама. е все через інку, мою молодшу 
сестричку, яка недавно народилася. абув 
 сказати: я став старшим братом.

Ідея з інкою мені не сподобалася ще з 
порога. Там, де лежало наше взуття, тепер 
стояв дитячий візочок. Мені зовсім не подобалося, що інка мала 
спати у дитячому ліжечку, в якому колись спав я.  коридору хтось 
прибрав мої машинки. е мені теж аж ніяк не сподобалося.

Я ненароком зачепив ногою візочок. Чомусь тато відразу помі
тив. Він погладив мене по голові:

— інка тобі обов язково сподобається.
Вона мені не подобалася ще з порога, і мені не хотілося заходи

ти до кімнати.
Усі заглядали в ліжечко, начебто там лежало золото. Найбільше 

мені тепер хотілося до діда Романа. Він ще не повернувся з мага
зину.

— Проходь, глянь, яка красуня! — потягла мене за рукав тітка 
 Марина. — Я не люблю, коли мене тягають за рукав. І  дивитись  
на малих дітей теж не люблю. І не люблю, коли навколо стільки 
 жінок. І взагалі, чому всі тягнуть мене в цю кімнату? Біля дверей  
я розвернувся і рушив до себе. Мама зупинила мене в коридорі.

— Іди, я покажу тобі твою сестричку, — 
 сказала мама.

Вона хотіла взяти мене на руки. іба я 
 маленький? ай інку бере. Чому вона не на
родила мені братика?

— лянь, вона схожа на тебе. Ви скоро по
дружитеся, — погладила мене по голові мама.

Я міцно заплющив очі. Мене не цікавило, 
на кого вона схожа. І взагалі, мене нічого тут 
не цікавило. Я хотів до тата.
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— дається, вона таки більше схожа на тата, — прицмокувала 
тітка Марина.

— У неї мамин ніс, а очі такі, як у офійки, — за
перечила тітка юся.

е мені другої офійки не вистачало!
— Побудь із інкою, поки я проведу гостей, — по

просила мама й ще раз погладила мене по голові.
Коли за мамою зачинилися двері, я розплющив 

очі. На подушечці лежала маленька лиса і зовсім не 
гарна голова. Я навіть трохи заспокоївся. Я зрозумів, що інка ні 
на кого не схожа і зовсім не красива. Навпаки, вона жахлива! Без
зуба і лиса!  мініатюрного беззубого рота показався язик. Я також 
показав їй язика, та вона захитала своїми тоненькими, як у ляльки, 
ручками і заверещала.

Найбільше вона схожа на татову сигналізацію , — подумав я і 
ввімкнув телевізор. Я вирішив, що це єдиний рецепт для заспокоєн
ня. Я не помилився. ля того щоб інці було зручно дивитися, 
я  перекрутив її голову у другий бік. інка відразу затихла і задово
лено затріпотіла ручками.

дається, мама має рацію , — подумав я і торкнувся інчиного 
маленького пальчика. У мене вже є компанія для телевізора. Мені 
здалося, що інка всміхнулася, і ми вдвох вирішили дивитися 

імпсонів .
Із наступного дня мама заборонила мені підходити до ліжечка. 

 Телевізор дивитися теж.

 не л л  

2. Розкажіть, що відчува  арко. Підтверджуйте свої 
думки словами з тексту. 

3. пробуйте пояснити причину почуттів хлопчика.
4. Чи ма те ви молодшого братика чи сестричку? кщо 

так, розкажіть, що ви відчували, коли вони з’явилися. 
5. Напишіть три поради арку вони можуть бути сер-

йозні або веселі .
6. На с. 4  знайдіть речення, у яких розповіда ться, чого 

не любить арко.  чого не любите ви? Напишіть.
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и е м о  а и л о

КОЛИ СТАВИМО КОМУ

1. Прочитайте вірш ригорія альковича. Що  
змінилося б, якби комашка поставила крапку?

Комашка писала нікому. 
Комашка поставила кому. 
Недовгим видався лист, 
Але то не весь його зміст.

Комашка писала нікому. 
Комашка поставила кому, 
А кома в листі означає, 

о автор листа убачає, 
о має усі сподівання 

На дальший процес спілкування.

Комашка поставила кому. 
Комашка писала нікому. 
Мабуть, у непевний цей час 
Нікому — це кожному з нас

2.  Пригадайте, коли потрібно ставити кому в реченні. Потім перевірте себе.

коли ставимо ом  
1. Між однорідними членами речення:
# не з єднаними сполучниками: Ми купили апку, куртку.
# з єднаними двома або більше однаковими сполучниками:  
 Ми купили і апку, і куртку. упіть а о апку, а о куртку.
# з єднаними протиставними сполучниками а, але  та але :  
 Ми купили не куртку, а апку.
2. Між частинами складного речення: Продаве ь від инив 
 ага ин о дев тій, і и купили куртку та апку.
3. ля виділення звертання: Покажіть на , пані, о  куртку. 
4. ля виділення слів удь ласка, а уть, по пер е, по друге 
 тощо. упи ені, удь ласка, о  куртку. По пер е, вона  
 красива. По друге, кісна й недорога.
Коми ставлять і в інших випадках. Читаючи журнал, книжку 
чи листа, звертайте увагу на коми і пробуйте пояснити їх 
уживання.

 Що спільного в ролі  
коми і крапки в реченні? 
Чим вони відрізняються?

 кільки речень у другій 
строфі? Для чого в ній 
ужито коми?

 Що могла б написати 
 комашка після коми? 
Напишіть від її імені  

—  речення.
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Читайте речення по черзі. Пояснюйте, де потрібно ставити кому.

1.  лопці замовили три порції вареників. 2.  Ось ваше замовлен
ня хлопці. 3. івчата пообідали і пішли в кіно. .  івчата пообідали 
а потім пішли в кіно. .  Я хотів би на день народження велосипед 
 роликові ковзани і сноуборд. . Може, вистачить велосипеда і сноу
борда? .  Ти будеш сік чи чай? .  А можна і сік і чай? . Торік я 
навчилася кататися на лижах і взимку ми поїдемо в Буковель.

4.  Запишіть кожне речення двічі, ставлячи коми в різних місцях варіант 
В   — тричі . к зміниться зміст речення залежно від місця коми?

А Виїжджаю ранком зустрічайте. 
Б уляти не можна робити уроки. 
В Я запросила сестру друга брата. 

Прочитайте. Поясніть, як пов’язані розділові знаки  
і вміння читати мовчки.

Ми використовуємо такі ро ілові на и, або на-
и п н т а і : крапка , кома , крапка з комою ; , 

двокрапка : , тире — , три крапки … , знак оклику 
! , знак питання  ? , лапки  , дужки , , , 

скісна риска / , абзац, проміжок пробіл .
Колись у текстах, які писали від руки, розділових знаків не було. 

Не було великих літер і навіть проміжків між словами. об пра
вильно прочитати такий текст, його мусили завчати напам ять. 

об якось допомогти читачам, монахи писці розділяли текст на 
рядки за змістом. амі ж вони писали під диктовку або читали вго
лос текст, який переписували: Ніхто не знає, скільки треба зусиль. 
Три пальці пишуть, два ока дивляться. Один язик говорить, і все 
тіло працює .

авдяки розділовим знакам люди почали вчитися читати про 
себе . Бо ж доти читали тільки вголос. о 1 го століття читання 
мовчки стало поширеним. Писці почали виокремлювати слова, 
 перший рядок розділу писали червоним чорнилом. Абзац починали 
з нового рядка, а пізніше перше слово абзацу — з великої літери.

Запишіть свої приклади до кожного правила вправи 2.

атинське 
punctum —  
крапка.
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о о и м о   С л а є м о

РОЗРІЗНЯЄМО ФАКТИ І ДУМКИ

1. Прочитайте статтю з журналу. Що здалося вам не зрозумілим або вразило? 
Обговоріть це в класі.

татуя искобол   
давньо грецького 
скульптора Мирона

авньогрецький барельєф

ФІЗКУЛЬТУРА  
В ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Якщо ваш улюблений шкільний 
предмет  — фізкультура, вам би 
сподобалося в авній реції. Особ

ливо, якщо ви хлопчик. авні греки ви
соко ціну вали добру фізичну форму. Вони 
вважали: де сильне тіло — там сильний 
розум. 

Вчителі навчали хлопчиків гімнастики 
та інших видів спорту. іти вчилися 
 плавати, боротися, кидати диск і спис, 
виконували фізичні вправи під музику. 
На думку давніх греків, музика мала ве
лике значення для душі. Також хлопчиків 
учили читати, писати, рахувати.

івчатка нав чалися вдома під нагля
дом матерів. Усіх дівчаток мами вчили 
хатньої роботи. очок із багатших ро
дин  — ще й читання і письма. Також 
дівчатка мали вміти танцювати. Але фі
зичні вправи не вважали для них так 
само важливими, як для хлопчиків.

Коли хлопчики дорослішали, вони 
 тренувалися для участі у великих зма
ганнях  — Олімпійських іграх. Найкращі 
атлети відстоювали честь свого краю. 
Переможці не отримували грошей — вони 
виборювали славу. реки вірили, що до 
переможців Олімпіади прихильні боги. 
 ізичні вправи допомагали хлопцям ста
вати дужими і вправними вояками. аме 
цього насам перед від них чекали в ті 
давні часи. 
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2. кою була мета автора тексту? Об рунтуйте одну відповідь. 

1. Переконати в тому, що треба поліпшити уроки фізкультури в 
Україні. 2. Розповісти про фізкультуру в авній реції. 3. Розважити 
історією про Олімпійські ігри. . понукати більше займатися фізич
ними вправами. 

3. Пригадайте, як відрізнити факт від думки.

акт — це те, що було або є. ого можна перевірити 
або довести. умка — це чиїсь погляди, міркування 
про факти.  чиєюсь думкою можна не погодитись. 

акти заперечити не можна.

4. Поясніть, які із наведених тверджень  фактами, а які — думками.

Усім сучасним хлопчикам сподобалося б у авній реції.
авньогрецькі хлопчики плавали, боролися, кидали диск і спис.
е сильне тіло — там сильний розум.
ізичні вправи для дівчаток не такі 

важливі, як для хлопчиків.
Усіх дівчаток у авній реції мами 

вчили хатньої роботи, а дочок із багат
ших родин — ще й читання і письма.
! кщо  думка, з якою ви не згодні, наве-

діть аргументи проти. 

5. Навіщо у статті фото? кі факти вони під-
тверджують? 

6. Доберіть речення зі статті до зображення  
з давньогрецьких ваз. 

7. Підготуйте усне повідомлення на одну з тем  
А Чого вчили дівчат у Давній реції? 
Б Чого вчили хлопців у Давній реції? 
В Чому давні греки вважали фізичні вправи дуже важливими для хлоп-

ців? Наведіть два аргументи.

Працюйте так  . Знайдіть і перечитайте уривок зі статті, де  потрібні вам 
факти. 2. Випишіть ключові слова. . Дайте відповідь на запитання, вико-
риставши ключові слова.

Запишіть один факт і одну думку про ваш урок фізкультури.
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ПЕРЕВІРЯЄМО,  
ЩО ВМІЄМО І ЗНАЄМО

1. Прочитайте два тексти.

І

Плечистий, статний дуб стоїть на околиці села самотньоА. Років 
йому триста, якщо не більше. 

Коли пролітає вітер, він починає лопотіти листками. уб ніби 
бурчить, щось розповідає.

Найбільшої втіхи йому завдають птахи. Можливо, якби не наро
дився на цей світ дубом, то хотів би народитися птахом. Коли 
прилітають ластівки, то дуб веселішає і наче аж молодшаєВ. Він 
слухав би ластівок завжди. Вони навіюють безтурботність, проганя
ють сумні думки.

Незабаром у гості до дуба завітали журавлі. І журавлям, і кря
чам, і кропив янкам дуб розповідав щось про своє життяБ.

ні коротшали. Поступово засинало все навколо. ипнули сніги. 
уб не засинав. Він чув, як угорі пропливають важкі хмари. уб 

знав усе.
а вгено  у ало

ІІ

уб звичайний — багаторічна 
рослина родини букових. Пошире
ний у вропі в регіонах з помірним 
кліматом. Найдовговічніший вид 
дерев в Україні. інна деревинна, 
харчова, медоносна, фарбувальна, 
кормова, лікарська та декоративна 
культура.
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2. Дайте відповіді на запитання.

о спільного в обох текстів, а чим вони відрізняються?
У якому тексті ми відчуваємо настрій автора? 
Якою була мета кожного з авторів? 
Чому в другому тексті багато термінів і чисел?
У якому тексті дуб схожий на людину? Чим саме?
Який текст художній, а який — науковий?

3. Виконайте завдання.

А	 1  пишіть речення, позначене літерою . Підкресліть у ньому 
    граматичну основу й однорідні члени речення.

 2  апишіть одне запитання до тексту ІІ.
 3  Яким пташкам радіє дуб і чому? Напишіть про це  

    2 3 речення.

Б 1  пишіть речення, позначене літерою . Підкресліть у ньому  
    граматичну основу й однорідні члени речення.

 2  апишіть одне запитання до тексту ІІ.
 3  Чому, на вашу думку, найбільшої втіхи дубу завдають  

    пташки? Напишіть про це кілька речень.

В	 1  пишіть речення, позначене літерою в. Підкресліть у ньому  
    граматичні основи. 

 2  апишіть одне запитання до тексту ІІ.
 3  Опишіть, яким ви уявляєте дуб. Використайте у своєму  

    описі речення з однорідними членами.

Могутнє дерево 2  м заввишки з міцними гілками. товбур 
 завтовшки 1 1,  м. Кора в молодих дерев сіра, гладенька, у ста
рих  — темно сіра. овжина кореня дорівнює висоті надземної 
частини дерева.

Плід — горіх жолудь , голий, коричневий, 1, 3,  см завдовжки, 
розміщений у блюдце  або чашоподібній мисочці.
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ІІІ. ВОВ НІ  
МО ВО ТІ Н

икористову о ін ор а і   
 рі них джерел. енник

и м о  м о

ПОЯСНЮЄМО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ

1. Прочитайте текст. Обговоріть значення виділених слів. 

Безпека в мере жі

Інтернет — річ дуже практична. Кілька клацань миші — і ви отри
муєте доступ до інформації з усього світу. Однак відвідування сайтів 
пов язане з певними небезпеками. Тож ви маєте бути до них готові.

Будьте обережні, коли аванта те ігри, музику або мелодії для 
мобільного телефона! а таке завантаження часто знімають гроші 
з  телефонного рахунка.

Не повідомляйте особисту інформацію, таку як ім я, дата наро
дження й адреса, без дозволу батьків. е часто потрібно, коли 
реєструються в соціальних мережах або щось купують в інтернеті.

авантаження фотографій, на яких зображені ви або інші люди, 
теж може бути небезпечним. Тільки но фотографія буде розміщена 
в інтернеті, будь хто зможе отримати до неї доступ і використовува
ти як заманеться.

Не завантажуйте і не встановлюйте на свій комп ютер жодних 
ігор чи програм без дорослих. Коли ви відкриваєте посилання або 
за вантажуєте а ли, на комп ютер можуть потрапити віруси. Вони 
пошкоджують програмне забезпечення або надають доступ до 
комп ютера стороннім особам. а ери можуть потім прочитати пер
сональні дані і навіть отримати інформацію про банківський рахунок 
або кредитну картку. 

Найкраще, якщо ви шукаєте потрібну інформацію в інтернеті ра
зом із батьками. Тоді пошук текстів, зображень і цікавих фільмів, 
новин та ігор буде безпечнішим.
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Риболовна  
мережа   

оціальна  
мережа
Комп ютерна  
мережа   

2. формулюйте чотири правила безпечного користування інтернетом.
! Розкажіть, що ви не могли б робити, якби не було інтернету. 
! Знайдіть у тексті спонукальні речення. ка їхня роль?
! Поясніть уживання розділових знаків в останньому реченні. 
! Виберіть із тексту  слів, у яких можна зробити помилки, і напишіть 

диктант у парі.

3. Доберіть до зображень підписи з рамки. Поясніть значення слова мере а. 
ке значення цього слова було першим? Що спільного в усіх трьох значень 

багатозначного слова? кщо потрібно, зверніться до тлумачного словника.

4. Про яке багатозначне слово йдеться? Запишіть два речення, щоб це слово 
вживалося в різних значеннях. 

1.  Мікроорганізми, що розмножуються всередині живих клітин  
і викликають інфекційні захворювання в людини, тварин, рослин. 
2.  Програми, здатні приєднуватися до інших програм комп ютера  
і викликати збої в їхній роботі.

5. Пригадайте, як називають слова, близькі за значенням  протилежні за зна-
ченням  слова, які звучать однаково, але мають різне значення. к назвати 
слова кожної з поданих груп?

антоніми 
синоніми 
омоніми 

1.  Купити — продати. Пошкодити — полаго
дити. 2.  Купити, придбати. Небезпека, загроза, 
ризик. Пошкодити, зіпсувати. 3.  Польова ми
ша, комп ютерна миша.

6. пишіть, продовживши ряди синонімів словами 
з  тексту на с. 54. Назвіть, до яких частин мови на-
лежать слова кожного ряду.

Обачний, обачливий,  . ахотітися, заба
жатися, забагнутися,  . вітлина, знімок,   . 
Чужий,  . 
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ОПРАЦЬОВУЄМО ІНФОРМАЦІЮ З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Прочитайте інформацію про літак н-225 рія  з різних джерел. 

о о и м о   С л а є м о

Н Н  НТ Розмах крил літака — як фут
больне поле. ей небесний гігант 
може нести на борту більший  
і важчий вантаж, ніж будь який 
 інший літак на емлі.

Ан 22  був розроблений у 
зв язку з дослідженнями космосу. 
Треба було створити літак, який 
би міг перевезти на космодром 
космічні кораблі багато ра зового 
використання Буран  та інші ве
ликі й важкі вантажі. 

І такий літак створили в київ
ському Конструкторському бюро 
імені Антонова всього за три з 
половиною роки. Він здійснив 
перший політ 1  року. е було 
справж нє інженерне диво.

Перший в історії політ на літаку 
відбувся 1 3 року. Американ

ці брати Райт здолали відстань 
3  метрів. ей політ можна було 
б повторити у вантажному відді
ленні Ан 22  Мрія  — найбільшо
го у світі літака. Бо довжина його 
вантажного відділення — 3 ме
три. 

ІН
О

Р
А

ІК
А

Т А Т Т Я   Т Я Ч О О  У Р Н А У

жерело  . .

О ВМІ  УКРА Н КА МРІЯ

іта  встановив  світови  ре ор ів

Екіпаж  осіб

Маса порожнього літака  т
Максимальна злітна маса  т

1 млн смартфонів
2  автомобілів А  
2  жирафів

 танки Оплот
1 Боїнг 3Щ

о 
м

ож
е 

пе
ре

ве
зт

и

овжина  м
Розмах крил  м  см
Висота 1  м 2  см

абарити — як -поверховий 
будинок на 4 під’їзди
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Велика родина нів

Багатьом літакам київського КБ імені Ан
тонова випало дивовижне життя. Перший 
з них  — знайомий багатьом поколінням 
маленький двокрилий — кукурудзник . 

Ан 2 зажив світової слави завдяки 
 надійності й витривалості. оч літає він 
не дуже швидко, зате може сісти і злетіти 
практично будь де. ей літак досі виго
товляють у Китаї. Він єдиний у світі, що 
випускається вже понад  років.

е одна гордість київських авіабудів
ників — пасажирський Ан 2 . Він увійшов 
в історію як один з найбільш масових та 
безпечних пасажирських літаків. 

Найбільше у світі українські літаки зна
ють як повітряних богатирів. Най відоміші 
з цих велетнів — Ан 22 Антей , Ан 12  
Руслан  та Ан 22  Мрія . 

Ан 22   — найбільший та найпотужніший 
у світі транспортний літак. Він може пере
возити вантажі, які не помістяться в інші 
літаки, наприклад турбіни для електро
станцій. еред досягнень Мрії  — абсо
лютний рекорд вантажності, майже 2  
тонни.

І Н О Р М А І Я  І  А Т У

таття ЧитатиОбговорення

На окремих картках запишіть ключові слова для 
трьох підтем. Вам допоможуть запитання.

1.  Чому літак Ан 22  Мрія  унікальний? 
2.  Коли, де і для чого створили Ан 22 ?
3.  Які літаки входять до родини Анів ?

3. кладіть словниковий диктант на матеріалі усіх 
текстів. Підкресліть букви, у написанні яких 
 можна помилитися.

Ан 2

Ан 2

Ан 12

Ан 22
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ГОТУЄМО УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Прочитайте  
пам’ятку.

о о и м о   С л а є м о

  П Д ОТ В Т  Н  ПОВ ДО НН   
З  ДОПО О О  ЧОВ  В Н  РТ

1 Подумайте, з якої інформації ви хочете почати. Роз
ташуйте відповідно свої картки і пронумеруйте їх.

2 Перевірте ключові слова. Чи всі записи зрозумілі? 
о найважливіше? кладіть речення з вибраними 

ключовими словами.
3 кладіть речення, з якого ви почнете. Можете за

писати його на звороті першої картки. 
 Потренуйтеся кілька разів. об почуватися впевне

но, час від часу поглядайте на картки. 

Прочитайте текст. Доповніть свої картки новою інформаці ю.

Ан-225 «МРІЯ» ДОСТАВИВ В УКРАЇНУ  
МЕДИЧНИЙ ВАНТАЖ ІЗ КИТАЮ,  
ЩО ПРЕТЕНДУЄ НА СВІТОВИЙ РЕКОРД

23 квітня 2 2  року, Київ, Українські вісті 

Найбільший у світі літак Ан 22  
Мрія  доставив з китайського міста 

Тяньзінь в Україну засоби медичної до
помоги для боротьби з коронавірусом. 

Мрія  привезла в Україну 12 млн масок для лікарень та ап
тек, близько 2  тис. захисних окулярів для українських медиків 
і понад 1  тис. костюмів п ятого рівня захисту. е рекорд за 
об ємом вантажу, який увійде до Книги рекордів іннеса. 

Раніше Ан 22  вже доставив до Польщі близько 1  тонн 
медичного вантажу, до ранції — понад 13  тонн.

Використайте картки, щоб підготувати повідомлення про н-225. ожете ви-
брати іншу тему, але обов’язково добирайте інформацію з кількох джерел. 
Потренуйтеся кілька разів, а потім виступіть із повідомленням перед гру-
пою. ожна готувати повідомлення в групі — тоді кожен готу  відповідь на 
одне запитання.

Н О В Н А

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



СТВОРЮЄМО  
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПЛАКАТ 

1.  Пригадайте, для чого потрібні  
інформаційні плакати. 

2.  Об’ днайтеся в групи і створіть інформаційний плакат про н-225 рія . 
Перед тим, як стати до роботи, прочитайте поради. 

Перегляньте свої картки і подумайте, що саме ви хочете  
повідомити. Можете записувати ідеї на карті думок.
Пишіть короткі тексти на окремих аркушах .
Пишіть великими буквами, розбірливо.
Важливі слова виділяйте кольором.

обирайте до кожного тексту відповідну ілюстрацію.
Придумуйте цікаві заголовки.
Користуйтеся лінійкою, коли проводите лінії.
Акуратно вирізайте тексти й ілюстрації.

початку розкладіть тексти й ілюстрації  
на великому аркуші. Виберіть найкраще розміщення.
Наклейте тексти й зображення.

и е м о  а и л о

На інформаційному плакаті 
інформація передається за 
допомогою тексту і зобра
жень.

ітак встановив  
2  світових  
рекордів

  

  

овжина  м
Розмах крил  м  см
Висота 1  м 2  см

овжина  м
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пишіть. Виділіть префікси. Доберіть слова з такими 
самими префіксами.

літати, розробити, перевезти, використати.

Позначте суфікси, за допомогою яких утворилися назви 
професій.

Робітник, льотчик, фізик, 
зварювальник, технік, програ
міст, журналіст, конструктор, 
маляр.

Прочитайте. Що об’ дну  жінок, 
про яких ідеться? Назвіть що-
найменше три спільні ознаки.

У космосі побували близько 
шістдесяти жінок. еред 

них — астронавтки, що мають 
родинне коріння в Україні. 

ПОВТОРЮЄМО БУДОВУ СЛОВА 

Пригадайте, з яких частин склада ться слово.

пре ікс корінь су ікс акін енн   Переве ли
пілотоснова

и м о  м о

літати  варити

о ітник, 

пишіть спільнокореневі слова. Позначте корінь. кі звуки чергуються  
в корені?

ітак, злітний, льотчик, прилетіти. овгий, довжина, видовжити.
! Запишіть спільнокореневі до слів ванта  пришвидшити. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



1

Астронавтка-лікарка

Роберта інн Бондар — перша канадійка, яка 
 побувала в космосі. ї батьки родом з Івано

ранківщини, і вона добре говорить українською.
Мріяла стати вчителькою. Проводила біологічні 

досліди в домашній лабораторії, яку обладнав 
батько. У школі захопилася астрономією: спо 

стерігала за зірками, читала наукову літературу й 
фантастику. Якось разом із сестрою близнючкою навіть майструва
ла літальний апарат з картону та дерева.

Пізніше навчилася стрибати з парашутом, керувати повітряною 
кулею. Коли ж вирішила стати астронавткою, освоїла пілотування 
літака. Але до того стала науковицею, лікаркою неврологинею. Під 
час космічного польоту Роберта інн Бондар досліджу
вала вплив невагомості на людину та рослини.

Астронавтка-лікарка

батько. У школі захопилася астрономією: спо
стерігала за зірками, читала наукову літературу й 

Астронавтка-військовослужбовиця  

Американка айдемарі тефанишин Пайпер 
п ять разів виходила у відкритий космос. 

ї батько народився на ьвів щині, а мати нім
кеня. айдемарі добре знає українську мову. 

одила до української недільної школи, захоплюва
лася народними танцями й була пластункою. 

В інституті вивчала машинобудування. Потім служила у Військо
во морських силах А — ремонтувала кораблі під водою. Каже, 
що цей досвід і допоміг вийти в космос. 

2  року айдемарі тефанишин Пайпер відповідала за встанов
лення сонячних батарей на Міжнародній космічній станції.

Астронавтка вважає, що найперше треба зрозуміти, що тобі на
справді подобається — вивчати цей предмет у школі, вчитися далі  
і зрештою знайти роботу до душі.

а аталко  іро а , . .

! Випишіть іменники — назви жінок за професі ю, посадою, національ-
ністю тощо. Виділіть у них корені та суфікси к  и  ин . 

6. Розберіть за будовою слова невагомість  ін енерний  ремонтувала
! Виберіть один текст із вправи 5. Випишіть із нього ключові слова. 

Розкажіть за їхньою допомогою про астронавтку.
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ПРИГАДУЄМО ОЗНАКИ ЧАСТИН МОВИ 

За допомогою схеми розкажіть одне одному про частини мови. кі 
з  них вам відомі, а які ви ще не вивчали? лова якої групи відповідають 
на питання, мають лексичне значення, можуть бути членами речення?

Частини мови

Самостійні Службові

Іменник: кос ос, рі , крило
Прикметник: ро у ний, видка, важке

ієслово: створили, пра , дола ть
айменник: , и, ти, ви, він, вона, воно, вони

Числівник: п ть, ість, двад ть дев тий 
Прислівник: повільно, авдовжки, напа ть

Прийменник:  
у, до

получник:  
і, але, а о
Частка:  
не, ні, и, хай

! Випишіть із текстів на с.  вправа 5  приклади самостійних частин мови. 

Прочитайте. 

и м о  м о

Понад 1  років тому в Києві жив, учився і 
закінчив гімназію із золотою медаллю май

бутній видатний учений мовознавець ев ерба. 
Якось, уже викладачем, ев ерба вигадав для 
своїх студентів таке речення:

! пробуйте  підкреслити граматичну основу в реченні
 виписати з речення всі словосполучення
 визначити, якою частиною мови  кожне слово  
 рід і число іменників, прикметників  час ді слів
 знайти спільнокореневі слова і розібрати їх за будовою. 

! Намалюйте малюнок до речення.

	 А Порівняйте малюнки однокласників. Поясніть, чому в них  і спільне, 
і відмінне. Б Поясніть, як ви визначали частини мови, не розуміючи 
значення слів. В Розкажіть, яке відкриття ви зробили сьогодні на уроці.

4. Вигадайте і запишіть схоже речення як у вправі 2 . Над кожним словом 
скорочено позначте, до якої частини мови воно належить.

ло ка ку  дра те ко удлану ла о кра 
й кудр  ить окрен .
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ПОВТОРЮЄМО ОЗНАКИ ІМЕННИКА 

1.  Обговоріть, з якою метою було написано звернення письменника до 
чита ча. До якої серії може належати книжка, з якої взято звернення  

иття видатних людей , иття видатних дітей , иття геніїв ?

До читача

Усі, геть усі великі люди колись були маленькими дітьми. Чи та
кими, як усі навколо? Певно, що ні. А чим же вони відрізнялися від 
інших дітей?

Часто маленькі генії страждали через свою талановитість. Адже 
дуже часто їх не розуміли інші дітлахи, родичі, вчителі. І що?

Маленькі генії не здавалися.
Можливо, дехто з них і піддався, став таким, як усі інші малюки 

навколо. Однак про таких ми тепер нічого не знаємо, бо повирос
тали вони звичайними людьми.

А ось про незвичайних читайте далі в нашій книжці
огдан олдак

!  Використовуючи такі частини слова, утво-
ріть іменники, прикметники, ді слова.

   розум , і , л , ник , н , а, ий.
!  Випишіть синоніми до слова діти.
!  Знайдіть іменники в першому й останньому 

реченнях. характеризуйте їх як частину мови.
 

іменни  — це частина мови, що називає предмет 
ита , книжка, вітер, талант, ре ен ук  і відповідає 

на питання хто  істоти  і о  неістоти .
Іменники мають рід: чоловічий винахідник , 
жіночий карта  і середній дитинство  і змінюються:

за числами: однина стіле ь , множина стіль і
за відмінками: геній, гені , гені , гені

агальні назви пишуть з малої літери рі ка ,  
а власні — з великої орскла .

Розкажіть одне одному про іменник. к приклади використовуйте 
іменники із вправи .

и м о  м о
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Прочитайте анотацію до книжки, з уривком із якої ви скоро ознайомитеся.

Богдан олдак про Карпа оленика, осипа Тимченка, 
Івана Піддубного, рія Кондратюка, Миколу укаша.  — 
Київ : рані Т, 2 . — 12  с., іл. ерія иття видатних 
дітей .

ю книгу із серії иття видатних дітей  для 
маленьких розумників написав відомий про а , 
с енарист та рамат р  Богдан олдак. Читайте 
захопливі історії про дитинство Карпа оленика  — 
мандрівного актора, гру якого визнавав найкращою 
навіть Тарас евченко  осипа Тимченка — най
першого у світі винахідника кіно, який жив в Оде
сі  Івана Піддубного — найвидатнішого світового 
борця, шестикратного чемпіона світу, який змагав

ся у надважкій категорії  рія Кондратюка Олександра аргея  — 
дивовижного винахідника, який був автором розрахунків  польоту та 
висадки американців на Місяць  Миколу укаша — найкращого 
українського перекладача, який знав понад двадцять мов і пере
кладав найцінніші шедеври. Книга для допитливих мрійників.

4. Поставте одне одному запитання за анотаці ю. Дізнайтеся значення 
виділених слів.

5. Виберіть із тексту анотації та запишіть 
по три приклади таких іменників  назви 
істот, назви неістот, власні назви, за-
гальні назви.

6. Накресліть таблицю в зошиті. Запишіть по три приклади з тексту ано-
тації. Позначте закінчення іменників.

олові ий рід  
він, ей

іно ий рід  
вона, 

ередній рід  
воно, е

7. Про чи  дитинство ви хотіли би прочитати і чому? Напишіть про це 
2—  речення.

а ви істот  
ро у ник, 
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Розгляньте таблицю. Прочитайте сло-
ва одне одному. кі слова пропущені 
в таблиці на місці знаків питання? 

? ?

кни жка книжки , дві три, чотири  кни жки
сторі нка сторі нки, дві три, чотири  сторі нки
вчителька вчительки , дві три, чотири  вчи тельки
брат брати , два три, чотири  бра ти
рік ро ки і роки , два три, чотири  ро ки

Запишіть слова у формі множини. Вставте пропущені букви. Позначте за-
кінчення.

..мля, в..сна, кр..ло, з..рно, оз..ро, с..стра, с..ло, в..рба, пл..че, ч..сло.

ВИЗНАЧАЄМО РІД І ЧИСЛО ІМЕННИКІВ 

Запишіть до поданих ді слів споріднені — назви  
істот чоловічого і жіночого роду та назви неістот. 

кажіть рід іменника — назви неістоти.

Писати, винаходити, боротися, перекладати, 
грати.

сно визначте рід іменників, назвіть закінчення.  яких іменників рід визна-
чити не можна?

итинство, канікули, історія, кіно, ніч, Микола, політ, карта, лоша, 
окуляри, штани, земля, життя, мандри, молодь, дядько, серце, хлоп я.

и е м о  а и л о

Пись енник, 
пись енни , 
пись о с. р.  

Запам’ятайте
олові и  рі  шампунь, 

біль, тюль, нежить, тунель, 
собака рідко ж. р. .

іно и  рі  туш фарба , 
папороть, бан дероль, ва
ніль.

пишіть, дописуючи закінчення при-
кметників.

ерев ян.. меблі, гостр.. біль, 
довг.. путь, дрібн.. сіль, цінн.. бан
дероль, молод.. папороть, сильн.. 
нежить, дубов.. двері, біл.. тюль, 
зл.. собака, дорог.. шампунь, м як.. 
крісло. 
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Прочитайте уривки з книжки Неллі терхової ій тато — блогер   
переклад Оксани авостіної . Обговоріть, чи були в давнину  

згадані професії. кщо були, то як вони змінилися?

У моїй роботі мені найбільше подобається спостерігати, як з ма
лого виходить щось велике й корисне. Коли ти кладеш у землю 
крихітне зернятко кукурудзи або соняшника, а через кілька місяців 
виростає велика рослина заввишки до двох метрів.

учасні фермери користуються мобільними додатками, онлайн
панелями керування та промисловими ро ботами, які допомагають 
вирощувати і збирати урожай.

вгеній, тато ергі , едора та е ида
	 А Випишіть із наведених уривків п’ять іменників. Зазначте їхні рід і число. 
Б Опишіть професію когось із членів вашої родини. 

 В	Запитайте в когось із членів вашої родини, за що вони люблять свою 
професію. Запишіть їхню відповідь.

Мі  тато  ермер  Він щороку 
сіє соняшник і кукурудзу, а по
тім збирає і продає врожай. Він 
має комбайн і трактор. А ще 
він дає роботу багатьом людям, 
які працюють у полі.

ля мандрівника дуже важливо знати різні  
мови. Англійська — універсальна мова спілку  
вання. Я радий, що навчився нею говорити 
ще в школі. Однак іще важливіше — вміти 
знайти підхід до місцевих жителів, попутни  
ків і туристів. У  школі цього не вчать, але  
саме завдяки спілкуванню з людьми відкри  
вається багато нового й корисного.

подіваюся, через багато років, коли за пле  
чима залишаться всі країни світу, я зможу відпра  
витися в космос і вести блог з інших планет.

нтон, тато ениса й ліси

Мі   
тато  ло ер   

Він мандрує гарними 
містами, фотографує  

та пише про свої при
годи. юди заходять  

до нього в блог, щоби 
почитати його  

історії.

Ілюстраторка  
Катерина Касьянова
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ВЧИМОСЯ ПОЯСНЮВАТИ 

Ознайомтеся з уривком із книжки огдана олдака. Під час читання шукай-
те відповіді на запитання  то  головним геро м оповідання? Де 
відбува ться дія? оли відбуваються події? Що трапилося з героями? Чому 
герої саме так діють і так почуваються?

Одної чудової днини під парканом аргеїв 
з яви лися таємні постаті — кілька хлопців, зігнув
шись, скрадалися, пригинаючись до землі. ише 
блиск кокард на кашкетах видавав гімназистів.

Песик ірко зачудовано дивився на цих дива
ків, міркуючи: гавкнути, а чи краще заховатися в 
будку?

руга думка переважила, і він заліз туди якомога глибше. І вчас
но, бо здоровецький шмат сіна заткнув отвір до його собачого 
помешкання.

Потім ірко відчув майже невагомість — коли багацько рук під
няли будку й понесли разом із її власником геть з подвір я.

— о за дивина? — міркував він. — а яку честь мене отак ша
нують?

І ось незабаром берег Ворскли побачив дивовижну процесію, яка 
несла в будочці песика ірка.

Той, протикаючи сіно, визирав звідтіля занепокоєно, однак щора
зу отримував кусень смачненької ковбаски, яка заспокоювала 
сумління.

о того ж хлопці дбайливо підмостили його свіжим сіном, і тва
ринка дивувалася, за що їй такий комфорт.

А ті, дійшовши до колодязя журавля на березі річки, одчепили  
од тваринки ланцюга, нахилили його аж до цямрини, од єднали тягу 
з відром, а натомість із цього кінця постановили будочку із ірком.

Аби він марно не хвилювався, дірку до його оселі заткнули чи
малим шматком сіна.

Усе завмерло.
— Пускай! — скомандував винахідник цього дивовижного проєкту 

ашко аргей.
лопці, які тримали дишло колодязя, разом одскочили. Воно, 

скрипнувши, злетіло догори й пружно жбурнуло увись будочку із 

и т а є м о  т а  о о о є м о
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ірком. Той несамовито заскавчав і навіть устиг гавкнути, перш ніж 
його домівка влучила в річку. 

анурилася — та перш ніж випірнути, на поверхні води з явився, 
увесь оповитий мокрою соломою, герой польоту песик ірко.

Він почав щосили пливти до берега, однак, побачивши тамечки 
цілий гурт експериментаторів, вирішив за краще піддатися течії, 
щоби потім вигребтися десь у безпечному місці.

Усі аплодували, вітали винахідника ашка аргея.
— А добре, що ми з нього ланцюга зняли, га?

артували друзі, тицяючи пальцями на будочку, яка, випірнувши, 
коливалася на хвилях.

— Не завадило б тепер жбурнути чогось важчого, — виник новий 
науковий проєкт у гурті.

— Чи не попового підсвинка? — пролунала пропозиція. — Такий 
вредний, скільки городів перепсував.

— Ніяких підсвинків, — почули вони несподівано. — Ніяких ірків.
дивувалися:

— А кого ж іще?
ашко довго тягнув паузу, доки вимовив:

— Мене.

А  Знайдіть у тексті іменники, які потребують пояснення. Запишіть їх 
на окремих картках у формі однини. Вкажіть рід. Знайдіть їх у слов-
нику, запишіть тлумачення і намалюйте ілюстрацію. кріпіть картки в 
алфавітному порядку. Презентуйте свій малюнковий словничок. 

	 Б Намалюйте на великому аркуші схему криничного журавля. Пока-
жіть на ній, як запускали ірка в політ. Розкажіть про це за допомогою 
схеми. 

3. Що буде далі з героями? Запишіть сво  припущення.
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ПЕРЕВТІЛЮЄМОСЯ В ГЕРОЇВ 

Прочитайте, що трапилося далі із ашком арге м. Під час читання поду-
майте, які три запитання ви хотіли б поставити герою. Запишіть їх на 
аркушиках і роздайте товаришам, щоб вони спробували відповісти від імені 
героя.

Усі перестали навіть дихати. нали добряче, що він здатен на 
неабиякі витівки, але щоб до такого додуматись?

Він мовчав. Не міг же розкрити найважливішу свою таємницю, 
що тренує своє тіло, готує себе до космічних перельотів? В епоху, 
коли перші літаки етажерки  заледве одірвалися од землі — про 
які ж космічні перельоти можна мріяти?

Але все ж одірвалися од землі оті незграбні етажерки !
А от про політ з катапульти колодязя і мріяти не треба. Ось 

він  — давній, міцний, дубовий, стоїть поруч, очікує, готовий до ново
го випробування.

Принесли чималу каменюку, і під керівництвом винахідника при
моцували її собачим ланцюгом знизу до тягаря. Тепер нахилити 
журавля стало набагато важче. Та й скрипів він дужче, тому вісь 

ашко наказав добряче змочити, щоб зменшити тертя.
Він ліг на коромисло головою донизу. ехто не витримав і од

вернувся від страху. тарші хлопці вже втомилися тримати, коли 
нарешті почули спокійне:

— Пускайте.
Одскочили.

давалося, журавель на мить 
завмер, міркуючи: а чи варто 
йому таке робити?

Однак спочатку повільно, по
тім чимраз швидше почав 
випросту вати свого дишла над 
берегом, а коли тягар ударився  
в землю —  потужно стрепенувся 
і жбурнув винахідника в небо. 
 Катапульта зробила свою справу.

Над землею, над водою, попід небом — усе це перекрутилося 
 перед широко розплющеними очима ашка

о о и м о   С л а є м о
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ивовижна невагомість на мить охопила його, йому здалося, що 
він торкнувся хмари  Ні, то він на мить перетворився на неї й завис 
над видноколом — аж тут блискавично почала надлітати ріка.

Він згуртувався увесь, обхопивши руками коліна. 
І ось нарешті побачив зірки — тисячі їх спалахнули йому в очах  

і бризнули навсібіч, коли він увійшов у воду.
убовсть!

Вода пружно розійшлася, м яко підхоплюючи хлопця. 
І вмить пітьма огорнула його, вступаючи до нової, вогкої 
невагомості.

е тут дно, де тут поверхня?
Навколо темна невагомість. Розплющив очі, крутнув

ся, однак не міг збагнути, куди ж пливти — навколо 
було надто мрячно і незрозуміло. 

Тим часом повітря в легенях закінчувалося.
Він крутнувся, здавалося, востаннє, і раптом побачив 

зірки. Просто над собою узрів, як спалахують вершечки 
хвиль, збитих його падінням на поверхню.

А тоді побачив крізь товщу води мляве сонце. Посе
ред них, хвильок зірочок, коливалося величне сонячне 
світило, просвічуючи аж на дно річки.

Туди треба, до нього!
І виплив саме тоді, коли дихавка скінчилася

2. к письменник переда  відчуття однокласників ашка? Знайдіть ці 
 речення.

3. Прочитайте речення, у якому криничний журавель виступа  як жива 
 істота. Навіщо огдан олдак використав цей прийом?

4. лово горизонт в українській мові ма   синонімів  о рій  не ос ил  
 не озвід  крайне о  круговид  кругозір  кругогл д  виднокруг  видноколо  
виднокрай  не окрай  овид  узне  порівняйте  узлісся, узбіччя . кий 
з  них  в оповіданні? Поясніть, як утворені ці слова.

5. явіть, що ви  А	 песик ірко  Б	 однокласник ашка аргея  В	 ашко 
аргей. оротко опишіть у щоденнику день, що минув  що трапилося  

хто брав участь у події  як ви почувалися  чого навчила вас ця подія.
 початку напишіть текст на чернетці та обговоріть його з товаришем 

див. пам’ятку к я аналізую текст товариша , с. . Потім внесіть 
виправлення і запишіть текст у зошит.
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и е м о  а и л о

ВІДМІНЮЄМО ІМЕННИКИ

Прочитайте. кий факт вас вразив? Що ви хотіли б дізнатися?

Коли американці висадилися на Місяць, світ довідав
ся про рія Кондратюка. а космодромі Канаверал 

А  йому поставили пам ятник. Розрахунки польот  
на Місяць Кондратюк зробив ще учнем Полтавської гім
назі , коли йому було лише 1  років. 

Насправді винахідника звали Олександром арге м, однак  
страх перед комуністичною владо  змусив його змінити паспорт. 
! Зверніть увагу на виділені частини сло ва і слова . Поясніть, за допо-

могою чого іменники зв’язуються з іншими словами в реченні.
! пишіть перше речення. Доведіть, що воно складне. Поясніть уживання 

 великої літери. сно поставте питання до всіх іменників у реченні. 

Прочитайте, розгляньте таблицю і дайте відповіді на запитання. 

по ат ова орма іменни а — називний відмінок однини. 

Відмінок Питання Прийменники Приклади

Називний
Н. в. хто  о — пам ятник

пам ятники
Родовий
Р. в. кого  ого  до, без, від, з, 

біля, для
пам ятника
пам ятників

авальний
. в. ко у  о у рідко  при

й енника и
пам ятник
пам ятникам

нахідний
н. в. кого  о  про, на, за, по пам ятник  

пам ятники
Орудний
О. в. ки  и  з, перед, за,  

під, над
пам ятником 
пам ятниками

Місцевий
М. в.

на у  ко у  
на у  о у в, при на пам ятник

на пам ятника
Кличний
Кл. в. — — пам ятник

пам ятники

! А	  якій формі подають іменники у словнику? менники в якому від-
мінку не відповідають на питання? Б	 Порівняйте відмінки  називний  
і знахідний   родовий і знахідний  давальний і місцевий. В	 Порівняйте 
відмінки  давальний і місцевий.

! сно провідміняйте слова учень  школа  літо.
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Прочитайте пам’ятку і визначте відмінки іменників у реченні із вправи , 
яке ви списали.  

  В ЗН Ч Т  В Д НО  НН

  1 находимо в реченні чи слово спо
лу ченні слово, з яким пов язаний 
цей іменник, і ставимо від нього 
питання.

  2 а питанням визначаємо від мінок. 
об правильно визначити відмінок 

іменника, можна ставити до нього 
два відмінкові питання тобто для 
істот і неістот : бачу кого  о  
немає кого  ого

4. пишіть словосполучення. 
Поставте запитання до імен-
ників і визначте відмінки. 

ратися з другом, гратися на стадіоні, вколоти пальця, вколоти 
голкою, пити компот, компот із яблук, писати твір, писати в зошиті, 
писати ручкою.

5. Прочитайте закінчення оповідання про ашка аргея. к почувався дирек-
тор гімназії? Чому?  

А тим часом у гімназії почалася епідемія нервових захворювань. 
Так вирішив директор, бо кілька учнів тихенько приходили до нього 
й пошепки доповідали:

— першу собаку з будкою кинув ашко під хмари. 
— Потім сам сів на журавля і літав у небо. А втрапив у воду. 

І  втонув. Але потім ожив і випірнув.
Після кожного такого візиту директор випивав склянку холодної 

води. Бо вже й самому скоро од такої роботи ввижатимуться в небі 
літаючі собаки й такі само гімназисти верхи на журавлиних ключах, 
які летять у вирій.

! Доведіть, що слово уравель — багатозначне, а до слова кл ч можна 
дібрати омоніми. 

6. пишіть останній абзац вправи 5. Над іменниками зазначте відмінки.

робив кого  о   
ро ра н и н. в.
розрахунки кого  ого  
пол от  Р. в.
польоту на кого  на о   
на Міся  н. в.
1  кого  ого   
ро ів Р. в. .

ратис   ки   друго  О. в.
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и м о  м о

ВИЗНАЧАЄМО РОЛЬ ПРИЙМЕННИКІВ

Зверніть увагу!

бирати по ліса , шука
ти по біб ліотеках, читати 
по склада  тощо. 
Іти по хліб. Роздати  
по завданню. Поратися  
по господарству.

1. Зверніться до таблиці на с. . Наведіть 
приклади прийменників. Для чого  
потрібна ця службова частина мови? 
менники в яких відмінках не вжива-

ються з прийменниками, а в яких — 
тільки з прийменниками?

2. пишіть, розкриваючи дужки. Поставте 
іменники у відповідну форму. Вставте 
прийменники. Поясніть їхню роль.

уляти куртка, шапка  майдан
чик . Розказати поїздка . Побачити 
вікно . одити вулиці . Подорожува

ти міста і села . Іти молоко .

3. Прочитайте скоромовки Володимира  
учука. Виконайте завдання на вибір.

А .  пишіть. Підкресліть граматичні 
основи.

2.  Визначте відмінки іменників.
. Обведіть прийменники. 

4. Вивчіть скоромовку напам’ять. 

Б .  пишіть. Підкресліть граматичні 
осно ви в другому і третьому реченнях.

2.  Визначте відмінки іменників.
. Обведіть прийменники. 

4. Вивчіть скоромовку напам’ять.

В .  пишіть. Підкресліть граматичні 
основи.

2.  Визначте відмінки іменників.
. Обведіть прийменники.

4.  Поясніть значення слова в з. 
5. Підкресліть звертання.

. Вивчіть скоромовку напам’ять.

4. Запишіть скоромовку з прийменниками. 
Зазначте відмінки іменників.

А 
упинивсь на зрубі зубр, 

задивився зубр на зруб.

Б 
На подвір ї зелен кущ. 
Над кущем літає хрущ. 
Ми прибігли до куща.  
Над кущем нема хруща.

В 
елен в яз високий виріс. 

В язолаз на в яза виліз. 
Та зважай же, в язолазе, 
не скрути ж на в язі в язи!
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РОДОВИЙ ВІДМІНОК 

Прочитайте. Поясніть, для чого потрібно  
знати відмінки іменників.

Ми поєднуємо слова в реченні, не думаючи про їхні 
 закінчення. І  здебільшого говоримо правильно. Але є імен
ники, у закінченнях яких легко зробити помилку. об не 
помилятися, треба знати відмінки. Тоді ми зможемо знайти 
потрібне правило або подивитися у словник, якщо правила 
немає.

2. Розгляньте фрагмент орфо-
графічного словника. Навіщо 
після слова наведено закін-
чення родового відмінка?

будинк
підвал
сара
поверх

суфікса
конуса
радіуса
атома

бронхіт
гайморит
грип
кашл

піск
гіпс
йод
квас

град
вітр
туман
смерч

інститут
музе
ліце
клуб

! Доберіть до слів кожного стовпчика речення-підказку. Запишіть їх, познач-
те закінчення іменників у родовому відмінку. Вивчіть підказки напам’ять.

аповни анкету для університет . Не питай у тата про площу 
квадрата. Не пущу, доки не з їси борщ . то Аллу підвезе до вок
зал ? аваримо липу — геть симптоми грип ! Повірте прогнозу — 
чекайте мороз . 

4. Запишіть речення з одним словом із кожного стовпчика.  можете уявити 
себе Незнайком, який склада  вірші, і придумати римовані речення.

3. Що спільного в значенні слів кожного стовпчика?

р в  кого  ого
нема

кабель, ю
кабінет, у
кавун, а

Іменники чоловічого роду, які в 
початковій формі закін чую ться 
на приголосний, у родовому 
відмінку однини мають закін
чення -а  -я або -  - : вівторка, 
олів , ут олу,  ка л . об не 
помилитися, звертайтеся до 
орфографічного словника.
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ДАВАЛЬНИЙ  
І МІСЦЕВИЙ ВІДМІНКИ 

Розгляньте таблицю. Що ви помітили?

Н. в. директор, журавель, ергій

. в.
директорові директор ,  
журавлеві журавл ,  

ергі ві ергі

М. в.
на директорові директорі,  
на журавлеві журавл журавлі,  
на ергі ві ергі ергі

! Визначте рід іменників. Подані іменники — назви істот чи неістот?

2. Поставте слова ін енер  вчитель  герой у формі давального і міс-
цевого відмінків. Використовуйте паралельні форми.

Коли уживають поряд декілька іменників чоловічого роду  
у формі давального відмінка однини, то треба спочатку 
 використовувати закінчення -ові, -еві - ві , а тоді — - - : 

енкові ндрі , панові директору. 

3. Поставте слова у форму давального відмінка однини.

Пан президент, добродій музикант, Кузьменко Петро, пан полков
ник, громадянин Коваленко, митрик айченко.

4. пишіть, ставлячи слова в дужках 
у  потрібну форму.

тояти на поріг , залишок на 
картка , плавати в річка , у крис

латому капелюх , по рунтовій 
дорога , молоденькій травичка . 

д  в  ко у  о у
ати

М  в  на у в  ко у
на у в  о у
сто

У давальному і місцево
му відмінках г , к , х  
чергуються із з , ц , с : 
нога, но і, на но і  рука, 
ру і, у ру і  уха, усі, на 

усі.
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5. Прочитайте, ставлячи слова в дужках у потрібну форму. Визначте тему 
тексту. Придумайте заголовок.

араз змінилася ідея теле
фонного дзвінка. Раніше ви 
телефонували в певне місце, 
а тепер — конкретно людині.

Мартін Купер

3 квітня 1 3 року. Нью орк. 
Якийсь чоловік на вулиці 
дістав телефон і подзвонив. 

Алло, — сказав він співбесід
ник . — Ти знаєш, звідки я тобі 
дзвоню?  вулиці. і стільнико
вого телефона, портативного і 
реального .

е був перший в історії дзві
нок зі стільникового телефона. 

ого зробив інженер компанії 
Моторола  Мартін Купер, син 

єврейських емігрантів з якогось 
містечка під Києвом. Він подзво
нив своєму колега  — інженер  
з фірми конкурента.

Не пам ятаю, що він тоді від
повів, — згадував пізніше Купер.  — 

! Поясніть, для чого в тексті  А	фото  Б	опис телефона  В епіграф — слова 
артіна упера.

6.  Випишіть із вправи 5 речення зі словами в дужках у потрібній формі. 
2  Дізнайтеся і розкажіть  А	 чому телефон називають стільниковим  
і  мо ільним  Б	 що означа  слово портативний і як воно пов’язане зі 
словами порт ель  апорт  імпорт  транспорт

Але я чув, як скриплять у нього 
зуби .

Перший мобільний телефон 
скидався на цеглину. Розміри 
22 ×12 ×3  мм, вага 1 кг 1   г. 

аряду акумулятора вистачало 
на 2  хв. Однак більше його годі 
було втримати в рука .

Купер і його команда споді
валися, що мобільний телефон 
буде в кожної людини на емлі. 
Номер телефону даватимуть 
 користувач  при народженні. Та 
й сам телефон являтиме собою 
імплантат, який будуть вшивати 
під шкіру. Купер вірив, що техно
логії мобільного зв язку зроблять 
життя кращим і безпечнішим.
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ОРУДНИЙ ВІДМІНОК 

Пригадайте, що таке алгоритм. оли ми використову мо 
алгоритми? За допомогою алгоритму також легше запа-
м’я тати деякі правила правопису.

        о  е и  в а ін ення  ор но о ві мін а

Іменники чоловічого і жіночого роду

з основою  
на твердий,  

крім ж , ч , ш

з основою  
на м який  

ж , ч , ш

з основою  
на й

Ч. р ом
. р. ою

Ч. р ем
. р. ею

Ч. р м
. р. ю

ут оло ,  
у ико

нуле , вуже ,  
е ле , гру е

сарає ,  
історіє

Запишіть слова у формі орудного відмінка однини, керуючись алгоритмом.

лухач, душа, учень, приятель, борщ, мрія, урожай.

Іменники чоловічого роду з кінцевими -ар  -яр  -ир воротар,  
га ет р, ригадир  в орудному відмінку однини можуть мати 
закінчення -ем  -ом воротаре , га ет ре , ригадиро . х  пра
вопис треба перевіряти за словником.

явіть, що ви можете спробувати себе в десяти професіях. Закінчіть ре-
чення   отів и  отіла  спро увати по ути (ким )  Починайте з ті ї 
професії, що вам найбільше подоба ться. ожете скористатися списком.

Агроном, актор, архітектор, блогер, бухгалтер, воротар, дизайнер,  
інженер, комбайнер, конструктор, кравець, кухар, маляр, перекладач, 
перукар, програміст, продавець, столяр, тренер, учитель, фермер, 
 художник, шахтар, шофер.

4. Поясніть, чим вам подоба ться професія, яку ви записали найпершою.

и е м о  а и л о о  в  ки  и
а оволени

 
а
л
г
о
р
и
т
м
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5. Запишіть іменники жіночого роду 
в орудному відмінку однини у 
три стовпчики.

Вірністю, глазур ю, гордістю, жовчю, кров ю, ніччю, повістю, подо
рожжю, річчю, сіллю, тінню, тушшю. 

6. Прочитайте вірш шотландського поета Роберта ернса в перекладі иколи 
укаша. пробуйте закінчити речення одним словом  ей вірш про  

Нехай і холод, і вітри, 
І сніг з о м, і сніг з дощ..м. 
Я від негоди захищу  
Тебе пла м, тебе плащ..м.
Нехай і горе, і біда, 
І море тьми, і море тьми. 
Я від недолі заслоню  
Тебе грудьми, тебе грудьми.
Нехай я стану ли ар м 
В чужім краю, в чужім краю. 

 тобою буде скрізь мені 
Як у раю, як у раю.
Нехай я стану вла ар м 
На цілий світ, на цілий світ. 
В моїй короні будеш ти,  
Як самоцвіт, як самоцвіт.

7. Виконайте завдання на вибір. А	До кого і навіщо зверта ться герой вір ша? 
Б Прочитайте перші дві строфи. Про що в них ідеться? За допомогою яких 
звуків поет переда  хлюскіт мокрого снігу? кі синоніми передають скруту? 
Для чого використано багатозначне слово? В	 Про що йдеться у третій  
і четвертій строфах? Знайдіть у них антоніми. к вони передають силу 
 почуття героя?

! ка головна думка вірша?
! Випишіть виділені слова, вставивши пропущені літери.

Запишіть іменники в орудному відмінку однини. Позначте закінчення.  

Кліщ, товариш, вірність, годинникар, митець, каша,  глядач, 
гай, вежа, біль, матір, грубість, мить, тінь.

піччю радістю любов ю
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КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК 

1. Прочитайте іменники у формі 
кличного відмінка. кі закінчен-
ня вони мають? 

онько, алино, душе, Катре, Ілле, мріє, оломіє, Марусю, синку, 
лікарю, українцю, Києве, любове, школяре, Коваленку, дитя, грома
дяни, гривні, моря, пані, панове.

! Напишіть диктант у парі. Один із вас нехай запише власні назви, 
а  інший  — загальні.

2. Пригадайте, що таке звертання. За допомогою схеми розкажіть, як 
на письмі виділяють звертання. Наведіть приклади.

,    , ,   , .   ! ! , !

Якщо звертання складається:
з імені та по батькові  — обидва слова вживають у кли ч
ному відмінку: Олександре Петрови у, ет но Павлівно

з двох іменників кличну форму мають здебільшого обидва 
слова: пане полковнику, друже італі , панно нно.

3. творіть форму кличного відмінка імен-
ників. 

Андрій, друг Вітя, кондуктор, Катру
ся, киця, бабуся Надія, оя, вчитель, 
пан лікар, пані водій, батько, добродій, 
продавчиня, продавець, дитя.

4. Використовуючи утворені слова та 
слова ввічливості, складіть речення, 
в яких  а  спитайте в перехожого, 
котра година  б  попросіть продав-
чиню зважити триста грамів печива  
в  спитайте в товариша, чи він вже 
зробив уроки  г  попросіть у водія 
зупинитися на наступній зупинці 
тощо.

и е м о  а и л о

Іменники у кличному відмінку 
однини можуть закінчуватися 
на  літер  е   о   . У мно
жині форма кличного відмінка 
така сама, як називного.

Якщо ви не знаєте  
ні імені, ні прізвища 
людини, до якої  
маєте звернутися, 
вживайте слова  
пане пані, панно   
або до роді  до ро
дійко . 
Не варто звертатися 
до незнайомих осіб 
тьот , д д , а , 
діду тощо.
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5. Прочитайте, чим обернулися добрі наміри знайомих вам ви і Павлуші  
героїв книжки Всеволода Нестайка  поліпшити життя у Васюківці. 

— От знайдибіда, авантюрист шмаркатий! Ванькоо о! Вилазь за
раз же! Бо такого втру маку — тиждень чухатимешся! Вилазь, чуєш!

Ми лежимо в густих бур янах, уткнувшись у землю носами, й не 
дихаємо. — Вилазь, убоїще, бо гірше буде! Ти ж мене знаєш!

— наю, знаю, — ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважуєть
ся подати голос.

— іду! — жалібно озивається він. — іду, ви одійдіть за хату, ми 
вилі земо. Бо ж ви битиметесь.

— Вони ще мені умови ставлять, вишкварки! Ану вилазьте! 
— Та ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро. Таке, як у Києві. Одій

діть, діду.
— Я вам дам метра ! Я вам такого метра  дам, що...

овго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє 
лайнувся, закашлявся і почовгав за хату.

Ми вилазимо з бур янів  Біля свинарника нас зустрічає 
гундосим рохканням п ятипудова льоха Манюня, противна й 
плямиста, як географічна карта.

е через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна, благо
родна ідея — провести під свинарником метро. е мало бути сюр
призом. Перша лінія метро у Васюківці! танція Клуня  — станція 
Крива груша . Три копійки в один кінець. Родичі — безплатно. 
  учительки арифметики — п ять копійок.

Ми вже підкопалися майже до половини свинарника, і раптом — 
непередбачена катастрофа! — клята льоха Манюня провалилася в 
наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти — дзуськи! 
І  зняла такий вереск, що причовгав дід. Ну і

— е не скінчили, анциболотники? — так несподівано гримнув 
ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали. Попались таки. переду 
стіна свинарника, з боків густі бур яни, ззаду дід Варава. Тікати 
 нікуди

— Кінчайте, шминдрики, і йдіть учити вроки, екзамент на носі.
! Поясніть, чому ми смі мося, читаючи цей уривок.
6. Знайдіть речення зі звертаннями. Поясніть уживання розділових знаків.

 Запишіть у формі кличного відмінка імена й по батькові трьох ваших 
учителів та імена і прізвища трьох однокласників. 2  кладіть словничок 
слів діда Варави.
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1

ПЕРЕВІРЯЄМО, ЩО ВМІЄМО І ЗНАЄМО

1. Прочитайте уривок із книжки Неллі терхової ій тато  
блогер .

Моя мама  маркетологиня. Вона веде сторінки в 
, часто телефонує та ходить на ділові зустрічі. 

Мама дізнається, які товари потрібні людям, та роз
повідає про це у своїй компанії.

Якщо коротко, то маркетолог — це той, хто допо
магає продавати товари. Він має вивчити, що і як 

продають інші вони називаються конкуренти . ясувати, чим їхні 
товари відрізняються від наших, яка в них реклама. о в них 
 виходить краще, ніж у нас.

лово маркетинг  походить від маркет  ринок  — місце, де 
 покупці і продавці збираються, щоби купувати і продавати товари 
та послуги.

Маркетолог продумує, скільки коштуватиме товар, як його упа
кувати і зробити привабливим для покупців, як спілкуватися  
з клієнтами. Також його завдання  красиво розмістити товар на 
полицях у магазині. А ще потрібно проводити виставки, семінари, 
презентації товарів.

і шкільних предметів мені найбільше стала в пригоді математи
ка вміння працювати з цифрами, графіками, діаграмами , література 
вміння працювати з текстами  і англійська мова всі спеціальні 

 поняття і терміни вивчаються англійською . Пізніше я навчилася 
користуватися комп ютерними програмами для маркетингу.

2. Дайте письмові відповіді на запитання. 
	 А	 то такий маркетолог? то такі конкуренти?
	 Б	Що робить маркетолог? Виберіть 5 обов’язків, які вас 

зацікавили. 
	 В	 им ви хочете стати, коли виростете? кі шкільні пред-

мети вам стануть у пригоді? Чому?

3. Випишіть 5 іменників, зазначте їхн  число, рід, відмінок  
познача  істоту чи неістоту.

4. творіть іменники жіночого роду від слів  учитель, про-
давець, журналіст. Позначте суфікси, які ви використали.
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ПОВТОРЮЄМО ОЗНАКИ ПРИКМЕТНИКА 

Прочитайте твір вашого ровесника. Чим він схожий на інформацію з підруч-
ника  досліджую світ , а чим відрізня ться?

Ми живемо на планеті емля. Наша планета велика. На ній усім 
є місце. І маленькій комашці, і І АНТ КОМУ ОНУ. А ще на всіх 
діє сила тяжіння. е дуже корисна сила. Коли ми б ємо по футболь
ному м ячу, то знаємо, що він обов язково впаде на землю. А не 
полетить десь у чорний холодний безмежний космос. 
! Випишіть прикметники разом з іменника-

ми, з якими вони пов’язані. Визначте рід, 
число, відмінок прикметників. к ви це 
 будете робити? сно поясніть значення 
прикметників розмір, призначення, внутрішня ознака .

Обговоріть  а  що називають прикметники  б  як пов’язані між собою імен-
ники і прикметники  в  чому в школі спочатку вивчають іменник, 
а  потім  — прикметник, а не навпаки  г  якими членами речення  прикмет-
ники — головними чи другорядними. Поясніть свою думку.

при метни  — це самостійна частина мови, що називає 
ознаку предмета і відповідає на питання кий  або ий :
   великий, а ин.
Прикметники змінюються:
   за родами: великий, велика, велике  
   за числами: великий  великі  синій  сині
   за відмінками: великий  великого, велико у

Доберіть до іменників прикметники. Визначте, де можливо, рід прикметни-
ків.  якому разі цього не можна зробити?

Місяць, сонце, ніч, окуляри, двері, стіл, школа, вікно.

о о и м о   С л а є м о

І . КО МІЧНА ПО ОРО
удожні й наукові тексти. еальне і антасти не. 

Прик етник

елика планета   
ж. р., одн., . в.
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3

Прикметник стоїть у тому самому роді, числі й відмінку, що 
й іменник, від якого він залежить. У множині рід у при кмет
ників визначити не можна.

Прочитайте вірш польського поета на жехви в перекладі Наталі Забіли.

МІСЯЦЬ

омоніли в бору дерева: 
— ось то Місяць сумний, як сова! 
— ось у Місяця настрій недобрий: 
Він аж збліднув, як вийшов на обрій! 
— Чом це Місяць не дивиться в очі? 
— Він сердитий з минулої ночі! 
— Мабуть, Місяць не виспався й досі: 
Він неначе із мухою в носі!

Як не гримне тут Місяць над бором: 
— Ну і як вам, плетухи, не сором? 
 Через вас мені гірко живеться, —  
Тільки онце вам добрим здається! 

онце хвалите завжди і всюди, 
А про мене самі пересуди! 
Не одна в мене й онця дорога, 
І рівняти нас зовсім даремно: 

онце світить удень, коли видно й без нього, 
Я з являюсь вночі, коли темно! 

! кими прикметниками описано ісяць? Знайдіть серед них синоніми. 
З  чим порівню ться ісяць? Чому?

! За допомогою яких антонімів протиставляються у вірші онце і ісяць? 
! Знайдіть у вірші фразеологізм зі значенням бути вередливим, неврівно-

важеним . 
! Прочитайте два останні рядки. Чи  пояснення ісяця науковим?
! явіть, що ви — ісяць. Що б ви ввічливо відповіли деревам?

5.  ористуючись довідковою літературою, напишіть кілька речень про і-
сяць. Підкресліть прикметники хвилястою ліні ю. Надпишіть над ними 
їхні рід, число, відмінок.
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и т а є м о  т а  о о о є м о

ЯК ПОРІВНЯННЯ І ПРИКМЕТНИКИ  
ДОПОМАГАЮТЬ НАШІЙ УЯВІ 

1. Прочитайте уривок з оповідання американського письменника Рея  
ред бері Все літо за один день . Потім дайте відповіді на запитання  
то  головним геро м оповіданн   
е від ува тьс  ді   
оли від ува тьс  поді  в опо віданні   

Що від ува тьс  з геро ми   
ому геро  саме так ді ть і так почува тьс

На Венері весь час ідуть дощі, а сонце можна побачити  
лише раз на сім років — кілька годин. ьогодні саме такий день.  

ого дуже чекали дев ятирічні школярі. хні батьки прилетіли  
сюди із емлі, щоб облаштувати цивілізацію.

Учора вони цілий день читали про сонце — що воно як лимон 
і гаряче. А ще писали маленькі оповідання й вірші про сонце:

он е  воно к квітка,
віте ли  годину влітку.

То був вірш Марго , вона 
тихо прочитала його у при
нишклому класі, а за вікном 
ішов дощ.

— Ні, ні, не ти його напи
сала! — залементував один з 
хлопців.

— Я, — сказала Марго, — я.
— Вільяме! — гримнула 

вчителька. 
Але то було вчора. А зараз 

дощ вщухав, і  діти притиска
лися до великих вікон з товстими шибками.

— е вчителька?
— Прийде.
—  ай би швидше, бо ж пропустимо!
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Вони крутилися, миготіли, як спиці в несамовитому колесі. 
Марго стояла сама. Вона була дуже слабка й тендітна, наче  
довгі роки блукала під дощем, і той дощ геть 
вимив синь їй з очей, і червінь із губ,  
і золото з волосся. Вона була як давня 
фотографія, що випала з альбому та 
вицвіла. А якби вона заговорила на 
весь голос, здалося б, що це привид. 

араз вона стояла осторонь, диви
лась на дощ і грімки й мокрий світ 
за товстелезним склом.

— А ти, ти на що дивишся? — запи
тав Вільям.

Марго не відповіла.
— Відповідай, як до тебе говорять.
Він штовхнув її. Та вона не поворухнулася  тільки похитнулася 

від поштовху, і все. 
Вони сахаються її, не дивляться на неї. Коли клас співав пі

сень про щасливе життя й ігри, вона навіть губами не ворушила. 
Вона не гралася з ними в лунки х тунелях підземного міста. 
А  найбільша її провина була в тому, що вона прилетіла сюди із 

емлі лише п ять років тому. І пам ятала сонце, — яким було 
сонце і яким було небо, коли їй було чотири роки, на емлі.  
А вони, вони жили на Венері усе своє життя, і їм було тільки по 
два, коли востаннє виходило сонце, і вони давно забули його 
колір, і жар, і те, яке воно насправді.

А Марго пам ятала.
— Воно як копійка, — якось сказала вона, заплющивши очі.
— Ні, не таке! — кричали діти.
— Воно як вогонь, — сказала вона, — вогонь у печі.
— Брешеш, не пам ятаєш! — кричали діти.
А вона пам ятала, тихо стояла осторонь від усіх і дивилася 

на мережені патьоки у вікні. А якось, із місяць тому, вона не 
пішла митися у шкільній душовій, закривала руками голову й 
вуха, і кричала, щоб вода не лилася їй на голову. 

Тож після цього, — вона відчула це, неясно і смутно, — вона 
була не така, і вони знали, що вона не така, і  трималися осто
ронь. 
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Казали, що батько й мати наступного року заберуть її на ем
лю  виглядало на те, що якщо вони цього не зроблять, то вона 
не житиме, хоч її родині це коштуватиме тисячі доларів. 

Ось так: діти нена виділи її з усіх цих причин з усіма великими 
й малими наслідками. Вони ненавиділи її за бліде, як сніг, облич
чя, за її чекання і мовчання, за те, що вона така тоненька, та за 
можливе майбутнє.

— абирайся геть! — хлопчик штовхнув її ще 
раз. — Чого чекаєш?! Нічого ти не побачиш! е 
жарт, чуєш, жарт! — Він повернувся до інших ді
тей. — Нічого сьогодні не буде, правда ж?

Усі вони спершу здивовано дивилися на нього, 
потім зрозуміли й закивали головами.

— Нічого, нічого!
— А як же  — прошепотіла Марго, в очах у неї 

був відчай. — Але ж сьогодні день  вчені перед
бачають  вони кажуть, що на ть, коли сонце

— арт! — сказав хлопчик і грубо схопив її. — 
ей, усі, посадимо її до комірки, поки вчителька не прийшла!

— Ні, — прошепотіла Марго, — відступаючи.
іти стовпилися навколо неї, схопили її, понесли. Вона опира

лася, потім просила, потім плакала, а вони несли її назад до 
тунелю, до кімнати, до комірки, куди вкинули її і замкнули двері. 
Вони стояли й дивилися на двері  двері двигтіли, бо вона билася 
в них і кидалася на них. Вони чули її притишене схлипування. По
тім, усміхаючись, вони повернулися й пішли назад до тунелю,  
і тут прийшла вчителька.

Переклад ндрі  енка

2. Випишіть з уривка порівняння і яскраві прикметники. Чому вони 
важ ливі?

3. Знайдіть і прочитайте портрет арго. кі деталі допомагають її 
 уявити?

4.  як би ви розповіли про сонце тим, хто його ніколи не бачив?  
З чим би порівняли? кі прикметники використали б? Запишіть.
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и т а є м о  т а  о о о є м о

ЗНАХОДИМО РЕАЛЬНЕ І ФАНТАСТИЧНЕ 

1. Прочитайте продовження оповідання Все літо за один день . Підготуйтесь 
розповісти про те, як сонце вплинуло на дітей і природу. 

— отові, діти? — вчителька подивилася на годинника.
— Так, — сказали всі.
— Всі є?
— Так!

ощ став ще слабшим. Вони кинулися до велетенських дверей. 
Вийшло сонце.

Воно було кольору пломінкої бронзи і дуже велике. Небо навко
ло нього скидалося на сліпучу синю глазур.

— Не заходьте далеко, — загукала вчителька. — Ви ж знаєте,  
у нас тільки дві години. Ви ж не хочете там залишитися!

Та вони бігали і повертали обличчя до неба, а сонце гріло їм що
ки, як тепла праска  вони поскидали куртки і підставляли сонцю руки.

— Краще ж за лампи, еге ж?
— Краще, геть краще!

іти розлягалися, сміючись, на подушці джунглів, слухаючи, як 
вони тихенько зітхають і пищать під ними — пружні, живі. іти біга
ли між деревами, ковзали і падали, штовхали одне одного, гралися 
в піжмурки і квача. Але найбільше мружилися на сонце, доки сльо
зи не починали котитися по обличчях. Вони тягнули руки до цього 
дивовижного жовтого й синього, дихали свіжим свіжим повітрям  
та вслухалися в тишу, що охоплювала їх німотним і непорушним 
 морем. А потім дико, як звірі з нір, вони бігали і кричали.

Раптом — посеред цього кружляння — 
одна дівчинка схлипнула.

Усі завмерли.
івчинка витягнула руку.

— ивіться, дивіться, — вона тремтіла.
іти повільно підступили до неї, щоб 

подивитися на руку.
Посередині долоні, горбата й величез

на, лежала краплина дощу. івчинка 
дивилася на неї і плакала. іти 

мовчки дивилися на сонце.
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Нечасті холодні краплини падали їм на носи, щоки, губи. онце 
сховалося за маревом туману. Повіяв холодний вітер. Вони рушили 
назад до підземного дому, — руки опустилися, усмішки стерлися. 

Вони злякалися удару грому і, як листя перед ураганом, налітаю
чи одне на одного, побігли. а десять миль вдарила блискавка, за 
п ять, милю, пів милі. А потім небо потемніло, і стало як уночі.

Якусь мить вони стояли біля дверей підземелля, поки дощ не 
перейшов у зливу. Тоді вони зачинили двері і слухали велетенський 
шум дощу, який падав тоннами й лавинами, скрізь і назавжди.

— е ще на сім років?
— Так, на сім.
Тоді хтось скрикнув.
— Марго!
— о?
— Вона досі в комірці, ми ж її там замкнули.
Вони застигли, наче хтось притиснув їх до підлоги. Подивилися 

одне на одного, потім відвели погляди. Поглянули на світ за вікнами, 
де тепер ішов дощ, ішов і йшов без упину. Вони не насмілювалися 
подивитися одне одному в очі. Обличчя в них були серйозні і бліді. 
Вони дивилися собі на руки і ноги, опустивши голови. 

— Марго.
Одна з дівчаток сказала: 
— То
Ніхто не ворухнувся.
— одімо, — прошепотіла дівчинка.
Під звуки холодного дощу вони повільно рушили залою. Під зву

ки бурі й грому вони завернули коридором до кімнати. На їхніх 
обличчях відсвічували блискавки, сині і страшні. Вони повільно піді
йшли до дверей комірки і стали коло них.

а дверима було тихо. Вони відімкнули двері — ще повільніше — 
і  випустили Марго.

2. Чого в оповіданні більше — реального чи фантастичного? 
3. ка головна думка оповідання? Чи зміниться вона, якщо перенести 

події в інше місце? 
4. кби ви могли щось змінити в оповіданні, що б це було? 
5. А творіть обкладинку для книжки. Б	Напишіть рекламний текст для 

оповідання. В	Напишіть, що ви відчували, читаючи оповідання.
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и м о  м о

ВІДМІНЮЄМО ПРИКМЕТНИКИ В ОДНИНІ

1.  Розгляньте словосполучення. Чому вони так об’ днані?

! кий настрій передають прикметники в оповіданні Все літо за один день ? 
! Випишіть 5 словосполучень. Визначте число і рід в однині  прикметників. 
2. Розгляньте таблицю. Порівняйте закінчення прикметників чоловічого і се-

реднього родів. Чому прикметники поділяють на тверду і м’яку групи? 
  яких відмінках перед закінченням пишуть м’який знак?

ві міно
рі

 р  р  р
кий ка ке

жовти сині жовта синя жовте син

р
кого ко кого

жовто о синьо о жовто синьо жовто о синьо о

д
ко у кій ко у

жовтом синьом жовті сині жовтом синьом

зн
як Н. або Р. ку ке

жовт син жовте син

ор
ки ко ки

жовтим синім жовто синьо жовтим синім

М

на ко у  кі на кій на ко у  кі
на жов

том  
жовтім

на си
ньом  
синім

на жов
ті

на сині на жов
том  

жовтім

на си
ньом  
синім

р па твер а м я а твер а м я а твер а м я а

пломінка бронза   
сліпуча синя глазур   
тепла праска   
пружні, жваві джунглі   
дивовижне жовте й синє   
свіже свіже повітря   
німотне і непорушне море

горбата й величезна крапля  
холодні краплини   
холодний вітер   
велетенський шум   
серйозні бліді обличчя    
холодний дощ   
сині і страшні блискавки
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3. творіть прикметники чоловічого 
роду від назв пір року  А осінь  зима  
Б весна  літо  Провідміняйте їх за 
зразком вправа 2 , позначте закін-
чення. Перевірте роботи одне одного.  

4. Прочитайте вірш Петра ондарчука 
спочатку мовчки, а потім за особами. 

Малюю сонце

! Визначте відмінок прикметників  
у вір ші.

! Поясніть значення сонячних  
прикмет ників.

Початкова форма 
прикметника — на
зивний відмінок 
чоловічого роду 
однини.

5. Провідміняйте по одному 
сонячному  прикметнику 

твердої і м’якої групи. 
Підкресліть м’який знак.

тоїть зима. Кипить зима.
Як мур, моє віконце.
На весну й натяку нема,
А я малюю сонце.
красивим вийшло сонце те: 

міються очі сині,
орить волосся олоте,

А ніс у ластовинні.
Іще ервоним я мазнув —
І сонце аж палає.
Мороз у шибку зазирнув.
— Ану облиш! — гукає.
— Малюй мене, лише мене,
Бо я владар віднині,
Тож славить царство ри ане 

овік усі повинні. —
А сонце справжнє морг мені:
— Не бійся, хай поскаче,
Ось я пригрію навесні,
І він тоді заплаче.
Малюй усе, що любиш ти,

о радувати може.
— І на малюнок зирк: — ляди, 
А здорово я схоже!
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С к л а д а є м о  т е к С т и

ПИШЕМО ФАНТАСТИЧНЕ ОПОВІДАННЯ

1.   Подивіться на малюнки. Прочитай-
те запитання. явіть ситуацію. 
Подумайте, що ви робите, що ви 
дума те, що відчува те в цій ситуа-
ції.

Уявіть, що ви потрапили на 
Марс. о ви бачите? то тут 
може жити? о з вашим косміч
ним кораблем?

Уявіть, що ви невидимі. о ви ро
бите? о роблять люди, з якими ви 
зустрічаєтеся? о ви хочете зробити?

2. Запишіть щонайменше три речення до кожної ілюстрації. 

3. Виберіть одну з тем або придумайте свою. Використовуйте прикметни-
ки, порівняння, щоб читачі могли краще все уявити. Ваша розповідь 
може бути веселою чи сумною. оловне — вона ма  бути цікавою і не 
надто довгою .

4. Обговоріть свої тексти. Перед цим прочитайте пам’ятки на с. .

Уявіть, що ви грали в гру на 
телефоні. Ви так захопилися, що 
не помітили, як стали персона
жем гри. Які ваші відчуття? Як 
ви будете діяти? Чи хочете ви 
повернутися? 
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2

и м о  м о

УКЛАДАЄМО СЛОВНИЧОК КОЛЬОРІВ

1. Прочитайте порівняння. Запишіть назви кольорів, про які йдеться.

1.  Як кров, як вишня, як жар, як буряк. 2. Як смола, як сажа, як 
жук, як ніч, як вугілля. 3. Як сніг, як молоко, як сметана, як крейда. 

. Як жовток, як віск, як цитрина. .  Як небо, як море, як бузина.  

. Як трава, як жаба.

2. Прочитайте словосполучення. Випишіть ті, у яких 
прикметники вжито в переносному значенні. Добе-
ріть і запишіть до них синоніми у відповідній формі. 

Рожева мрія, рожевий поні, зелені хлопці, 
зелена трава, чорні думи, чорні черевики, сірі 
очі, сірі будні, жовта преса, жовті стрічки.

3. Прочитайте уривок з оповідання ості натенка Рожева мрія Томі .
Особисто я ніколи не чув, щоб мрія була зелена або червона,  

а от рожева, кажуть, є, хоча її ніхто ніколи не бачив. Томі вважав, 
що лише надзвичайно гарна і добра мрія може бути рожевою, тому 
ні крапельки не сумнівався, що його мрія саме така. Коли він за
мислювався над своїм найбільшим бажанням, то аж тремтів від 
захвату. А  все почалось із того, що одного разу Томі побачив по те
левізору циркову виставу. О, яке то захопливе видовище! обачки 
ходили по канату, безстрашно стрибали через палаючі кільця, тан
цювали і навіть співали. Публіка їм гаряче плескала і кидала на 
арену квіти.

ожева рі   радісна, світла.

Нудний,  
радісний,  
скандальний,  
недосвідчений,  
одноманітний,  
світлий, юний, 
сумний,  
невеселий  
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— Я теж обов язково стану артистом, виступатиму в цирку і мені 
теж плескатимуть, — вирішив тієї ж миті Томі.

Та несподівано радість майбутньої зірки цирку заступив сум. Томі 
раптом усвідомив, що живе на маленькому хуторі, а артистом мож
на стати лише у великому місті, що десь за безкраїм лісом і тією 
синьою горою, котру ледь видно з вікна його маленької спальні.
! явіть, що існу  зелена або червона мрія. Про що вони могли би бути?
! Перечитайте останній абзац. Чи погоджу теся ви з думкою Томі? Що б ви 

могли йому сказати, щоб підбадьорити?

4. творіть прикметники від іменників — назв зображених предметів. Запишіть 
за зразком.

а тановий, 

5. Відшукайте якомога більше прикметників  — 
назв кольорів. Підготуйте аркуші — чверть 

4 і фарби. Оформіть картки за зразком. 

! кладіть картки за алфавітом або вибе-
ріть інший цікавий спосіб. Влаштуйте 
презентацію. Відзначте  у якої групи най-
повніший словник  яка група знайшла 
назви кольорів, які не повторюються в ін-
ших групах. 

помаран еви

У Бельгії світлофори 

замість жовтого  

мають помаранчевий 

ліхтар.

прик етник

ра ок кольору

ре енн   прик етнико
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и м о  м о

ПРАВИЛЬНО ПИШЕМО ПРИКМЕТНИКИ  
ІЗ СУФІКСАМИ -ськ-, -цьк-, -зьк-

1. Прочитайте текст. е опис, розповідь чи мірку-
вання? З якою метою написано текст?

Мета енциклопедії — зібрати знання, роз
сіяні по світу, привести їх у систему, зрозумілу 
сучасникам, і передати тим, хто прийде після 
нас , — казав французький письменник ен  

ідро.
Енциклопедії містять багато фактичної ін

формації. Вони бувають універсальними — про 
все на світі . Наприклад, Велика Українська 
Енциклопедія  чи Британська  енциклопедія . 
А можуть бути присвячені окремим темам, 
як от ільськогосподарська енциклопедія  
чи Український космос . 

 енциклопедії Український космос  ви дізнаєтеся про вагомий 
внесок українців у дослідження космосу. окрема, що завдяки 
 ракетам носіям українського виробництва на орбіту виведено сотні 
супутників. А також про те, що давньогрецьке слово осмонавти а 
означає космічні польоти . У деяких країнах вживають слово 
астронавти а — зоряні польоти .

! кі енциклопедії ви читали чи хочете прочитати ? Чи ма те улюблену енци-
клопедію? Розкажіть про неї.

! Випишіть із тексту прикметники із суфіксами -с -  -  - -. Позначте 
суфікси.

У суфіксах -с -  -  - - завжди пишемо м який знак: 
орський, у а ький, криворі ький.

пере  суфіксами м який знак пишемо тільки після ви л: 
сільський, тернопільський, овальський. У словах укра нський, 
у анський, панський, кінський м який знак не пишемо, хоча й 
вимовляємо н .
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2. Від назв яких міст утворе-
но прикметники? Запишіть 
слова парами за зразком.

Ужгородський, львівський, івано франківський, одеський, полтав
ський, кременчуцький, запорізький, київський, черкаський, сумський.

3. Виконайте завдання на вибір.
	А  творіть прикметник від назви свого міста чи села. Запишіть речення 

з  цим прикметником. 
	Б  Запишіть назви областей, з якими сусідить ваша область. Позначте 

 су фікси. 
	В  творіть прикметники від назв держав, з якими сусідить країна. 

 Запишіть їх і позначте суфікси.

4. творіть від іменників у дужках прикметники за допомогою вказаних су-
фіксів. Запишіть словосполучення.  прикметниках позначте суфікси.

Париж  зьк  круасани, село  
ськ  хата, козак  цьк  шабля, 
липа  ов  цвіт, борода  ат   

чоловік, щастя  лив  життя,  
генерал  ськ  донька, кінь  ськ  сила, коваль  ськ  міхи,  
математика  ичн  диктант, Прага  зьк  вулиці.   

5. 1.  Запишіть відповіді на запитання повни-
ми реченнями  а  яку іноземну мову ви 
вчите? б  які мови хотіли би знати? в  чому 
саме їх?

   2.  Виберіть у класі чи вдома дитячу енци-
клопедію і підготуйте її огляд за планом.

1.  Назва. 
2.  Автор автори. 
3.  Чому присвячена енциклопедія. 

.   яких частин складається енциклопедія. 

.  Як подається інформація за темами, за абеткою тощо . 

.  Як упорядкована інформація на сторінці. 

.  Які є ілюстрації і для чого вони призначені. 

.  Кому ви порекомендуєте цю енциклопедію.

ре ен ук  кре ен у ький, 

Пари ькі круасани, 
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о о и м о   С л а є м о

ЗНАЙОМИМОСЯ З МІФАМИ

1. Пригадайте, що ви дізналися торік із міфів 
різних народів про створення світу.

2. Прочитайте, як уявляли давні греки ніч, 
 місяць, зорі й сонце. Виписуйте на чернет-
ку імена богів, ключові слова. Потім за 
їхньою допомогою стисло перекажіть міф 
одне  одному.

Поволі їде по вечірньому небу на коліс
ниці, запряженій чорними кіньми, Нюкта, 
богиня Ніч. Темною пеленою огорнула вона 
землю. Навкруг колісниці товпляться зірки, 
сини орі, і ллють на землю мерехтливе світло. 

Аж ось ніби легка заграва з явилася на сході. е виїжджає дов
гокрила елена, богиня Місяць. Круторогі бики неквапно везуть її 
колісницю по вічному небу. покійно, велично їде богиня в довгім 
 білім убранні, заливає все сріблястим сяйвом. мутна елена і сум
не її світло, бо на землі, у глибокому гроті, лежить у вічній дрімоті 
її прекрасний коханий.

На сході ледь світліє. Яскраво загорілася 
вранішня зірка. ме легенький вітерець. 

Ось відчинила ворота рожевоперста 
 богиня оря Еос.  них скоро виїде 

осяйний еліос, бог онце. 
У шафранному вбранні, на роже

вих крилах злітає оря на 
проясніле небо. лє вона із золо
того глечика на землю росу. 
Обсипає траву і квіти блискучими 
краплями алмазами. повнене па
хощів усе на землі. Пробуджена 
земля радісно вітає бога онця 
 еліоса. 

У золотій колісниці четверо кри
латих коней вивозять із берегів 
Океану світлосяйного бога. Проміння 

Мі и — оповіді,  
що передають  

уявлення первісних  
людей про світ.

 
 

 
 

 
 
Валентин ров. еб світлосяйний
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вранішнього сонця золотить вершини гір. ірки зникають з небосхи
лу, ховаючись у мороці. Все вище підіймається колісниця еліоса. 
В  осяйному вінці і в довгих блискучих шатах їде він по небу — ллє 
цілюще проміння на землю, дає їй світло, тепло і життя.

кінчивши день, бог онце спускається до священних вод Океа
ну. відси в золотім човні попливе він на схід, до свого палацу. 
Відпочине, щоб наступного дня знову зійти в променистому сяйві.

а Миколо  уно . Легенди і і и авньо  ре і

3. Давні греки у своїх описах 
 по любляли використовувати 
складні прикметники із дво-
ма коре нями . Знайдіть у міфі 
4 такі прикметники. Випишіть 
їх, виділіть корені. Запишіть, 
з  яких слів утворилися.

4. Випишіть із першого абзацу 
міфу вправа 2  словосполу-
чення прикметників з іменни-
ками. Запишіть їх за зразком.

5. Запишіть словосполучення, поставивши прикметник у паралельну форму.

У мерехтливому світлі, по вічному небу, в довгім білім убранні, 
у  сріблястому світлі, у глибокому гроті, у променистому сяйві, в зо
лотім човні, на цілющому промінні.

6. Поставте прикметники в родовому, давальному, орудному й місцевому 
відмінках однини. Підкресліть м’який знак перед закінченням.

Вранішнє сонце, пізня година, дальня зоря.

7. Знайдіть у міфі і спишіть абзац, у якому розповіда ться, як на землі 
з’явля ться роса. Підкресліть прикметники хвилястою ліні ю.

ожевоперста   
рожеві пе рсти паль і

У місцевому відмінку одни
ни прикметники чоловічого 
і  середнього роду можуть 
мати дві паралельні фор
ми: по ве ірньому не у  по 
ве ірнім не і.

По ві но у не у  
одн., . р., М. в.

по ко у
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о о и м о   С л а є м о

УПОРЯДКОВУЄМО ІНФОРМАЦІЮ

1. Прочитайте текст.

Марс

Планету Марс назвали на честь римського 
бога війни. У нічному небі ви можете побачити 
Марс неозброєним оком. У бінокль або малень
кий телескоп добре видно його червонуватий колір. 
Тому його також називають Червоною планетою. Чер
воний колір Марс отримує від мінералу, який дрібним 
пилом вкриває всю його поверхню. Він схожий на іржу, 
яка виникає, коли залишити під дощем шматок заліза. 

авбільшки Марс приблизно як пів емлі, але ва
жить у 1  разів менше. Він має тверду кору і ядро, яке 
в основ ному складається   із заліза та сірки. Але ядро 

емлі розплавлене і рухається, а Марса — тверде й нерухоме. По
верхня планети — це пустелі й гігантські вулкани. Один із них, гора 
Олімп, заввишки 2  км. На полюсах є льодовикові шапки із замерз
лого вуглекислого газу.

Марс обертається навколо своєї осі. ень там трохи довший, 
ніж день на емлі. азова оболонка, яка оточує Марс, дуже тонка. 
В його атмосфері багато вуглекислого газу і майже немає кисню. 
Тож ви не зможете зробити жодного вдиху. 

Температура на Марсі сильно коливається. У деякі періоди вона 
може доходити до 2   удень, а вночі опускатися до  . 
 Через таку різницю температур виникають сильні вітри. Вони роз
носять червоний пил, який огортає всю планету.

2. творіть карту думок.
1. Напишіть тему посередині та обведіть її.
2. Подумайте, про що саме ви дізналися, —  

виділіть підтеми.
3. апишіть кожну підтему як ключове слово.  

Обведіть його і з єднайте з темою. 
. Перечитайте інформацію з тексту до кожної підтеми.
. Виділіть у кожній підтемі ключові слова. апишіть їх 

біля назви підтеми, обведіть, з єд найте з відповід
ною назвою. 

овні ній 
вигл д

Природні 
у ови

удова

М
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ога кого  ри ського  
одн., . р., . в.

3. За допомогою карти думок розкажіть про планету арс.

4. Випишіть із тексту  словосполучень іменників із прикметниками.  
Опишіть їх за зразком. сно поясніть значення прикметників у тексті.

5. Прочитайте ще один текст і доповніть карту думок.

Польоти на Марс

Польоти на Марс — давня мрія людства. Венера ближча, але лю
дині робити там нічого. На планеті пекельна спека,  градусів, 
і   смердючі хмари смертельної сірчаної кислоти. А на Марсі можна 
вижити — якщо мати належну техніку. ї намагаються розробити 
в  багатьох країнах. На поверхні Марса вже працювали п ять марсо
ходів. Усі вони керуються дистанційно. Марсоходи передають до
слідникам різну інформацію, роблять фото.

об полетіти на Марс, потрібно правильно вибрати дату подоро
жі. Раз на два роки емля і Марс опиняються дуже близько за 
космічними мірками — на відстані понад  мільйонів кілометрів. 
А  це сім місяців польоту.

об повернутися з Марса, потрібно багато пального. Взяти його  
з собою неможливо. е зробило б космічний корабель надто важ
ким.

Навіть якщо вирішити проблему пального, космонавти мають 
протриматися на Марсі до наступного зближення із емлею. Тож їм 
потрібні кисень, вода, їжа. ю проблему ще вирішують. На 2 33 рік 
заплановано політ людей на космічному кораблі до Марса.
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ПОРІВНЮЄМО ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИКМЕТНИКІВ

1. Розгляньте малюнок. Прочитайте речення.

пітер — на іл а планета онячної системи. емля іл а а 
Марс. А Нептун іл и  ві  емлі. атурн теж іл и  ні  емля.

Якщо ми хочемо порівняти предмети, то використовуємо 
прикметники. апам ятайте, щоб не помилитися:

Правильно Неправильно

ли о и  — глибший,  
менш більш глибокий,  
найглибший,  
найменш глибокий,  
глибший від за всіх   
глибший, ніж 

амий глибокий,  
більш менш глибший,  
найменш глибший,  
глибший всіх

еся вища за Ніну   
еся вища від Ніни   
еся вища, ніж Ніна
еся найвища

еся вища Ніни   
еся вище Ніни   
еся сама висока

кі три місяці року починаються літерою ? Порівняйте їхню тривалість, 
 відповідно змінивши прикметники довгий і короткий.

Меркурій  енера  е л    Марс       пітер           атурн          ран    ептун

и е м о  а и л о
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Запишіть відповіді на запитання повними реченнями.

А	  
то вищий за аксима?  
то вищий від ви?  
то найвищий?  
то найнижчий?

Б  
то повільніший, ніж Оксана?  
то швидший від Оксани?  
то найшвидший?  
то найбільш повільний?

Таблиця. Найдовші річки країни

Назва річки овжина, км
ніпро 2201
ністер 13 2

Південний Буг
іверський онець 1 3

красивіший
найкращий 
веселий
легкий   
важчий
веселіший 
найлегший
важкий
найкрасивіший

Накресліть таблицю в зошиті й заповніть,  
використавши слова з рамки.

добрий добріший найдобріший

найвеселіший

найважчий

гарний кращий

красивий

легший

	 А Порівняйте вік членів сво ї сім’ї  запишіть ре-
чення, використовуючи слова наймолодший  най
старший  старший за та ін. Б	Порівняйте планети  
напишіть свої речення за зразком вправи .

В 
кі річки довші, ніж Дністер? ка річ-

ка коротша за Південний уг? кі 
річки довші від іверського Дінця? 

ка річка найдовша?

Л с     ва   Макси
Петро    Оксана    арвара
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и м о  м о

ДОСЛІДЖУЄМО РОЛЬ ПРИКМЕТНИКІВ 

Прочитайте вірш Тамари оломі ць. Поясніть, чому він ма  таку назву.

Про найкращих

Найкращі пташенята
В сонливої сови.
Найкращі травенята
В шумливої трави.

У вітра — найспритніші
Веселі вихорці.
У сонця — найясніші
арячі промінці.

У річки голубої —
трумочки гомінкі.

В дороги степової —
тежиночки в юнкі.

иш райдуга у небі
Не вихваля синів —
Такі вони у неї,

о не потрібно слів:

Аж сім найяскравіших,
Аж сім найвеселіших,
Аж сім найкрасивіших
На світі кольорів!

! Читайте виразно по черзі по два рядки. 
Останні чотири рядки прочитайте дуетом.

! Прочитайте вірш без прикметників. Що 
змінилося? Для чого прикметники в цьо-
му вірші?

2.  пишіть кілька словосполучень прикмет-
ників з іменниками у називному відмінку 
множини. Позначте закінчення прикмет-
ників. Що ви помітили?
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3.  Розберіть подані слова за будовою.

	 А	 онливий, спритний, найвеселіший, пташенята.
	 Б	 умливий, гомінкий, найяскравіший, травенята.

Доберіть до поданих прикметників синоніми з рамки.  
Запишіть ряди синонімів.

сонливий 
шумливий 
спритний 
ясний 
гомінкий 
в юнкий

Доберіть до поданих прикметників антоніми. кладіть речення так, щоб  
у кожному вживалася пара антонімів.

Найкращий, гарячий, веселий. 

Поспостерігайте за рядами прикметників. Поясніть, як утворено ці ряди.

Найкращий — кращий — гарний.
Найспритніший — спритніший — спритний.

! творіть подібні ряди, використавши прикметники з префіксом най .

Розгляньте ілюстрацію.  

! Пригадайте порядок кольорів веселки і складіть речення з поданих слів.

з ВЗ ТО   Н    П    Д    Р В Т    о Н    Д

 8. Зашифруйте перші вісім рядків вірша за допомогою малюнків- 
піктограм. Вивчіть ці рядки напам’ять і розкажіть, користуючись 
малюнками як підказками.

 9. Об’ днайтеся в групи та обговоріть роботи одне одного.

10. Вивчіть напам’ять вісім останніх рядків вірша. Запишіть їх  
з пам’яті.

Блискучий, моторний, 
звивистий, дрімливий, 
галасливий, гомінкий, 
жвавий, променистий, 
швидкий, дрімотний, 
хвилястий
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Галактика Молочний шлях

ві стан    світлови  ро ів

о е

о о и м о   С л а є м о

ала ти а від давньогрецького 
галактос  — молоко  — це гі гант

ська система зірок. Вони рухаються, 
але тримаються разом завдяки 
силі тяжіння. алактики можуть 
утворювати групи  — скупчення га
лактик. А скупчення, своєю чергою, 
під дією сили тяжіння утворюють 
суперскупчення.

Нашу галактику називають 
 Молочним ляхом. У ній близько 
1  мільярдів зірок. Наше он
це  — одна з них. 

Усі зірки, які ми бачимо не
озброєним оком на нічному небі, 
належать до Молочного ляху. а 
формою ця галактика нагадує 
 спіраль. Крім Молочного ляху, 
у  космосі є мільярди інших га лак
тик.  

зоря, або ір а — це велетенське розжарене само
світне небесне тіло. ірки є джерелом світла — на 
відміну від Місяця чи нашої планети емля, які лише 
відбивають сонячне світло. 

вітлови  рі  — це відстань, яку проходить світловий промінь  
за рік. е близько 1  трильйонів 1      кілометрів.

СКЛАДАЄМО ТЕСТИ 

1. Прочитайте науковий текст. З’я суйте  
значення незрозумілих слів. Обговоріть,  
яка інформація вам була відома, а яка — нова. 

2. Знайдіть у текстах прикметники. х вжито в прямому 
чи переносному значенні? Чи така сама їхня роль, як 
у художніх творах?
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3. пишіть тестові запитання і дайте на них відповідь.

1. о таке галактика?

2. Істинним чи хибним є твердження? Обведіть ак або і.

 Міс ь  джерело світла.        ак        і

3. Позначте  правильне закінчення речення.

  на ій галакти і

   тис  ірок
   ільйонів ірок
   іль рдів ірок

4. Обговоріть, чим відрізняються наведені типи тестів. На які тести вам 
подоба ться відповідати найбільше? Чому?

5. Прочитайте. кладіть свої тестові запитання трьох типів за зразком 
вправи . Запишіть їх на окремому аркуші та обміняйтеся з товариша-
ми. Виконайте тести одне одного.

Назва Молочний лях пов язана 
із давньогрецьким міфом. евс хотів 
зробити еракла якого народила 
йому смертна жінка  безсмертним. 
Тож він підклав його дружині ері, 
яка спала. Прокинувшись, богиня 
відштовхнула чужу дитину, і з її гру
дей пролилося молоко.

авні слов яни називали нашу 
 галактику орогою у вирій. Вони ві
рили, що нею відлітають птахи і душі 
померлих.

а легендою, перші чумаки, їдучи з Криму, позначали дорогу сіл
лю, яка сипалася із дірок у мішках. я розсипана сіль відобразилася, 
як у дзеркалі, на небі. Відтоді чумаки орієнтувалися по цих зірках. 

юди стали називати їх Чумацьким ляхом. 
Китайці називають нашу галактику рібною рікою, японці — 

 Небесною рікою, а індуси — Небесним ангом.
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о о и м о   С л а є м о

ЧИТАЄМО ВІРШІ 

1. Прочитайте вірші. Що їх об’ дну ? 

2. Виберіть один вірш. Запишіть відповіді на запитан ня. ку назву ма  вірш? 
то автор? кільки строф у вірші? кі слова римуються? Випишіть їх.

3. Обміняйтеся зошитами і перевірте роботи одне одного.
4. Обговоріть, якими почуттями хотіли поділитися поети.  що відчува те ви, 

коли дивитеся на нічне небо?
5. Знайдіть у вірші цікаві прикметники, незвичайні образи.
6. Навчіться гарно читати вірш.
7. Намалюйте ілюстрацію до вірша. 

Зірка 
ірка не спить

у моєму вікні.
ірці не спиться.

Не спиться й мені.
о я для неї?

А бачиш: зі мною
зірка сумує 
теж за весною...

очеться зірці
терпкої роси,
хочеться слухать
птахів голоси,
хочеться
впасти під ранок
на землю
і загойдатись
на гілці зеленій...

ірка сумує,
лиш зрідка змигне,
ніби, манюня,
втішає мене,
ніби шепоче:
— коро ж — весна!..
Я засинаю — й вона засина...

натолій осте ький

Зірка

Із коромислом по воду
аж до моря зірка ходить.
Коли зірка йде по воду —
весело сміється,
коли зірка йде з водою —
срібло з відер ллється.

рібна зірка йде з водою,
срібні в зірки руки,
ллється чисте срібло з відер
на ліси та луки.

лється чисте срібло з відер
на маки й калину,
на заквітчану у місяць
срібну Україну.

вген у ало
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ПЕРЕВІРЯЄМО, ЩО ВМІЄМО І ЗНАЄМО

1. пишіть, ставлячи прикметники в потрібну форму.

онечко семикрапковий  має напівсферичний  форму. овжина 
тіла — —  мм. Ви впізнаєте його по червона  спинці й семи чор
ний  крапках. онечко живе у лісах, на луках, у садах.

онечка їдять попелиць, кліщів, біло
крилок. Тому їх вважають корисний  
комахами для сільське  господарства.

хні природний  вороги — мурахи, 
птахи, павуки, ящірки. У разі небезпеки 
сонечка виділяють яскраво жовтий  
гіркий  рідину на згинах кінцівок і при

кидаються мертвий .

Який має 
вигляд?

Як захищається 
від ворогів?

е живе?

ОНЕЧКО  
ЕМ КРАПКОВЕ

 мм

2. Випишіть три словосполучення при-
кметників з іменниками. Визначте їхні 
число, рід в однині , відмінок.

3. Доповніть карту думок.

4. Об’ днайтеся в групи та обговоріть роботи одне одного.
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 Я  пра вати спіл но   ар ів
1. формуйте групу з чотирьох дітей. Роздайте  

кожному по аркушу паперу наприклад, із зошита .
2. Виберіть тему, над якою хочете подумати.
3. умайте самостійно. Працюйте мовчки. Кожен обдумує тему 

або питання і записує факти, ідеї, пропозиції на своєму аркуші.
. Передайте свій аркуш товаришу   за годинниковою стрілкою. 
. Ознайомтеся із записами одне одного. Коментуйте або допов

нюйте те, що ви читаєте, на аркуші, який перед вами.
. Повторюйте такі дії доти, доки ваш аркуш знову не опиниться 

перед вами.
. Обговоріть усі записи. Узгодьте загальні ідеї чи відповіді.
. Напишіть свої спільні відповіді на п ятому аркуші. Представте 

результати своєї роботи іншим групам.

 Я  ми створ мо нав ал ни  пла ат
1. кладаємо план. 
! Визначаємо тему плаката. ! Обговорюємо, звідки ми будемо 

брати інформацію науково популярні книжки, художні книжки, 
словники, журнали, кіно, інтернет, звернемося до когось . 

2. бираємо інформацію.
! Ми шукаємо джерела інформації. ! аписуємо на окремих 

картках інформацію, яку плануємо використати.
3. истематизуємо інформацію.
! Акуратно записуємо на окремих аркушах або друкуємо на ком

п ютері. ! Виділяємо заголовки  пишемо більшими буквами, іншим 
кольором. ! Виділяємо ключові слова. ! обираємо малюнки, фото.

. Робимо макет.
! Беремо великий аркуш. ! умаємо, як ми розмістимо на ньо

му зібрану інформацію. ! Пишемо назву плаката великими 
літерами. ! Пишемо підзаголовки. 

. Розміщуємо тексти й ілюстрації.
! Коли всі тексти й ілюстрації розкладено, приклеюємо їх.

. Тренуємося і проводимо презентацію за допомогою нав чаль
ного плаката.

ПАМ’ЯТКИ
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Я  ми пи емо и тант  парі

1. Ми читаємо слова або текст 
ра ом. 

2. Потім омовля мося, хто 
пише першим. Якщо я, то диктує 
партнер. 

3. Ми о ра  перевіря мо  
написане. 

. Якщо у слові помилка, я ви-
правля  її і пи  слово ще раз.

. Після того ми міня мося.

Я  я от ся писати те ст
1. Я обдумую тем  про о буду писати .
2. Я визначаю оловн  м  ля о о я пишу, о саме 

хочу сказати,  ом  переконати .
3. Я обмірковую зміст і порядок речень як поч ну  яку дум

ку висловлю  що опишу  які приклади наведу  як закінчу .
. Якщо я не знаю, як почати, пишу основну частину. Пер

ше речення придумую після того, як напишу основну частину.

Я  я аналі  те ст товари а 

1. Я слухаю товариша.
2. Вибираю одне або кілька речень, які мені найбільше спо

добалися. Пояснюю товаришу чому.
3. тавлю товаришу запитання, які в мене виникли 1 2 . 

Пропоную, як можна поліпшити текст.
. Перечитуємо текст разом з товаришем. Робимо паузу 

після кожного речення.
. Перевіряємо разом: чи все зрозуміло? Чи правильно 

оформлено речення? Чи немає помилок у словах? Якщо по
трібно, виправляємо.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



110

Джерела текстів та ілюстрацій

. огдан олдак про арпа оленика, осипа Тимченка, вана Піддубно-
го, рія ондратюка, иколу укаша  іл. Олена отова. иїв  рані-Т, 
2 .

2. натенко остя. Рожева мрія Томі  іл. Вікторія овальчук. иїв  ка-
демія, 2 5.

. нде іхаель. Джим удзик і машиніст укас  пер. горя ндрущенка. 
иїв  рані-Т, 2 .

4. алкович ван, Чередниченко Валерій, рабовський ергій, бліцов Ві-
талій, аркуша Віктор. країнський космос. осмічна енциклопедія  іл. 
Віктор аркуша. иїв  -ба-ба-га-ла-ма-га, 2 .

5. Нестайко Всеволод. Тореадори з Васюківки  іл. обкладинки Владислав 
рко, іл. натолій Василенко. иїв  -ба-ба-га-ла-ма-га, 2 4.

. Поставна Таня. оли я була лисицею  іл. арія оя. арків  Віват, 
2 .

. терхова Неллі. ій тато  блогер  іл. атерина асьянова  пер. Окса-
на авостіна. иїв  тучка, 2 2 .

. Ткачівська арія. Обережно, діти   дизайнер обкладинки лія Пилип-
чатіна, художник Тетяна опитова. арків  нижковий луб луб 

імейного Дозвілля , 2 .

. арбаржевич гор. азки аленького исенятка  іл. нижкова лабо-
раторія . арків    Віват, 2 5.
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І. Я — ти — ми

Повтор о 
вив ене  
у третьо у  
класі. екст

ІІ. Все  
починається  
з малого

о у і о  
і порівн о 
тексти.  

е енн

Навіщо ми спілкуємося 
Повторюємо: звуки і букви  10
Повторюємо правила правопису 12
Вчимося спілкуватися 13
Пригадуємо типи текстів  1
Вчимося описувати  

Міхаель Енде. жи  уд ик і а иніст Лукас  1
Передбачаємо зміст тексту  

севолод естайко. ореадори  ас ківки  1
Перевіряємо розуміння тексту 

севолод естайко. ореадори  ас ківки  2  
осліджуємо будову тексту розповіді  23

Плануємо твір розповідь  2
мальовуємо почуття  2
творюємо кінцівку. обираємо заголовок  2

Редагуємо твір розповідь 2
Читаємо статтю з журналу 2
Перевіряємо, що вміємо і знаємо  2

Вчимося порівнювати 
Микола инга вський. о  і  краплі по ина тьс  

итро Павли ко. ернина  3
Виділяємо підмет і присудок  

гор ар аржеви . а ки Маленького Лисен тка  32
Поширюємо речення  3

находимо однорідні члени речення 3
Уявляємо героїв твору 

ан  Поставна. оли  ула лиси е  3
Правильно пишемо речення з однорідними членами 

ан  Поставна. оли  ула лиси е  
Вчимося розуміти іншого 

ан  Поставна. оли  ула лиси е  2
найомимося зі складним реченням 

Макси  ильський. Ми ирали  сино  на е лі ка тани  
Визначаємо причину 

Марі  ка івська. О ережно, діти  
Коли ставимо кому 

ригорій алькови . о а ка писала ніко у  
Розрізняємо факти і думки 

і культура в авній ре і   
Перевіряємо, що вміємо і знаємо  2

ЗМІСТ
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ІІІ. Дивовижні 
можливості 
людини

икористову
о ін ор а і  
 рі них  

джерел.  
енник

ІV. Космічна 
подорож

удожні  
й наукові  
тексти.  

еальне  
і антасти не. 
Прик етник

Пояснюємо лексичне значення слів  
Опрацьовуємо інформацію з різних джерел 
отуємо усне повідомлення  
творюємо інформаційний плакат  

Повторюємо будову слова. а аталко  іро а . стронавтка
лікарка. стронавтка військовослуж ови  

Пригадуємо ознаки частин мови  2
Повторюємо ознаки іменника  3
Визначаємо рід і число іменників  

еллі терхова. Мій тато  логер 
Вчимося пояснювати  

огдан олдак. итт  видатних дітей  
Перевтілюємося в героїв  

огдан олдак. итт  видатних дітей 
Відмінюємо іменники 1
Визначаємо роль прийменників  3
Родовий відмінок  

авальний і місцевий відмінки  
Орудний відмінок  
Кличний відмінок  

севолод естайко. ореадори  ас ківки  
Перевіряємо, що вміємо і знаємо  1

Повторюємо ознаки прикметника. н жехва. Міс ь  2
Як порівняння і прикметники допомагають нашій уяві  

ей ред ері. се літо а один день 
находимо реальне і фантастичне  

ей ред ері. се літо а один день  
Відмінюємо прикметники в однині 

Петро ондар ук. Мал  сон е  
Пишемо фантастичне оповідання  1
Укладаємо словничок кольорів  

ост  натенко. ожева рі  о і  2
Правильно пишемо прикметники із суфіксами ськ , цьк , зьк  

найомимося з міфами 
а Миколо  уно . Легенди і і и авньо  ре і  

Упорядковуємо інформацію  
Порівнюємо за допомогою прикметників  100

осліджуємо роль прикметників  
а ара оло і ь. Про найкра их  102

кладаємо тести  1
Читаємо вірші. натолій осте ький. ірка.  

вген у ало. ірка 1
Перевіряємо, що вміємо і знаємо  1
Пам ятки  1

жерела текстів та ілюстрацій 110
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