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В РІДНІЙ ШКОЛІ — РІДНЕ СЛОВО

НАЧЕ ВУЛИК, НАША ШКОЛА

«Школа». Дмитро Павличко
«Бачити — не бачить…». Леонід Глібов
«Хто чого вчиться». Володимир Фетисов

1. Вибери правильну відповідь.
 Автор слів   «Хто ж то такая
    в світі щаслива,
    мудра, правдива
    і жартівлива?» — …

 а) Дмитро Павличко;  б) Володимир Фетисов;
    в) Леонід Глібов.

2. Продовж речення.
 Твір «Школа» — це …

 а) вірш;  б) загадка;  в) оповідання.

3.  Вкажи стрілками, хто чого вчиться. Допиши, що робить 
людина, коли виростає.

  Риби   •    •  бродять по землі
  Птахи  •    •  добре плавають
  Звірі    •    •  високо літають

 Людина 
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«У лісовій музичній школі». Степан Жупанин 
«Хто сьогодні зірка в класі?». Марія Чумарна

1. Вибери правильну відповідь. 
 Твір «Хто сьогодні зірка в класі?» — це …

 а) вірш;  б) казка;  в) оповідання.

2. Продовж речення.

 У лісовій музичній школі вчаться

3.   Продовж речення. 
 Близькими за значенням до слова «співати» є слова …

 а) говорити, балакати, мовити;
 б) тьохкати, щебетати, висвистувати;
 в) голосити, плакати, ридати.
4. Поміркуй! Чому дятел — всьому живому друг?

«Кордон». Лариса Вахніна
1. Запиши дійових осіб оповідання «Кордон».
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2. До поданих слів добери слова, близькі за значенням.

 Кордон — 

 Черкнути —   

 Нишпорити — 

3. Вибери правильну відповідь. 
 Що допомогло Сашкові стати кращим?

 а) лінія кордону;
 б) сподівання, що Наталю відсадять від нього;
 в) ставлення Наталі до нього.

«Як Наталя в Лисиці хитринку купила». Василь Сухомлинський 
«Ділові розмови». Грицько Бойко

1. Вибери правильну відповідь. 
 Твір «Як Наталя в Лисиці хитринку купила» — це …

 а) казка;     б) вірш;   в) оповідання.

2. Продовж речення, скориставшись довідкою.

 Хитрощі не люблять                                            
 

 Слова для довідки: лисиці, совісті, сили.
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3. Пронумеруй пункти плану відповідно до змісту казки. 
Перекажи казку.  

  «Голова болить!»

  На базарі.

  Здивування Наталі.

4. Вибери правильну відповідь.
 Вислів «А як у тебе справи?

  — Та справи — те що треба!» належить до твору …

 а) «Як Наталя в Лисиці хитринку купила»;
 б) «Ділові розмови»;
 в) «Кордон».
5. Запиши основні правила телефонної розмови.

«Ромасеве яблуко і Петрикова груша». Надія Кулик 
«Сильніше за силу». Казка
Прислів’я

1. Вибери правильну відповідь.
 Події, описані в оповіданні Надії Кулик, відбувалися ...

 а) восени;  б) влітку;  в) взимку.
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2. Вкажи стрілками, які слова характеризують кожного 
хлопчика із твору Надії Кулик «Ромасеве яблуко і Пе-
трикова груша». 

          •  привітний  •
  

Ромась
     • недогадливий  •  

Петрик
            •  щирий •
       •  самокритичний  •

3. До поданих слів добери і запиши слова, протилежні 
за значенням.

 
 Сила —

 Тихо —

 Заперечити —  

4. Визнач та запиши головну думку казки «Сильніше за 
силу».
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РОЗВИВАЙСЯ, ЗВЕСЕЛЯЙСЯ, МОЯ РІДНА МОВО ...

«Колискова пісня, колискова...». Микола Сингаївський 
Колискові пісні, записані Миколою Сингаївським
Українські дитячі пісеньки

1. Вибери правильну відповідь. 
 Автор слів «Ой, яка чудова українська мова!» — ...

 а) Микола Сингаївський;  б) Грицько Бойко;
     в) Дмитро Білоус.
2. У подане речення встав пропущене слово, користу

ючись словами для довідки.

 Колискова пісня, колискова —

 то солодка  мова.

 Слова для довідки: батькова, дідусева, материна.

3. Продовж речення.
 Близькими за значенням до слова «хата» є слова …

 а) стоянка, гараж;  б) оселя, дім, житло;
    в) сарай, стодола, повітка.

4. Продовж речення. 
 Твір «Добрий вечір, зайчику» — це …

 а) колискова пісня; 
 б) українська дитяча пісенька;
 в) українська народна казка.
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5. Запиши, з яким почуттям півник розповідає про свою 
хатинку (за українською дитячою пісенькою «Кукурі-
ку, півнику»).

6. Запиши два рядки колискової пісні, яку тобі співала 
в ранньому дитинстві мама.

Дитячі закли́чки

1. Вибери правильну відповідь. 
 Речення «Сонечко, сонечко,
   виглянь у віконечко» належить до …

 а) колискової пісні;  б) дитячої заклички;
   в) народної загадки.

2. Встав пропущені слова у закличку.

 Павлику — ,
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 вистав свої ,

 Тобі два, ,

 поділимось .

3. До поданих слів добери і запиши слова, протилежні 
за значенням.

 Маленький —  

 Виліз — 

 Вистав — 

«Прощальний листопад». За Василем Скуратівським

1. Продовж речення.

 Останній місяць осені отримав назву

тому, що в цей час                                               .

2. Випиши з тексту інші назви місяця листопада.
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3. З’єднай стрілками частини прислів’їв. Усно поясни 
їх зміст.

 В листопаді          • •  ворота відчиняє.
 Листопад зимі      • •  з осінню борються.
 У листопаді зима  • •  голо в саді.

4. Запиши, з чим порівнюється день у листопаді. Чому?

«Лісова колиска». Вадим Скомаровський
«Небеса прозорі…». Дмитро Павличко
«Я хочу сказати своє слово». Василь Сухомлинський

1. Вибери правильну відповідь. 
 Автор слів «Ліс нудьгує без пташок» — …

 а) Василь Сухомлинський;
 б) Дмитро Павличко;
 в) Вадим Скомаровський. 

2. Продовж речення. 
 Слова «задрімав сухий листок» вжито ...

 а) у прямому значенні;
 б) у переносному значенні.

3. Продовж речення.

 Падолист — це 
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4. Утвори порівняння за зразком.

 Небеса прозорі,       як зорі.

 Листки падають,     мов глибінь ріки.

 Нитка дзвонить,      як струна.
5. Запиши, які слова про небо дібрали діти в оповіданні 

Василя Сухомлинського.

6. Запиши одним реченням, яким ти побачив (побачила) 
небо дорогою до школи.

«Слова розповідають». За Аллою Коваль
«Словенятко». Надія Кир’ян
«Ковалівна». Лідія Компанієць

1. Продовж речення.

 Абетка, азбука, алфавіт — це
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2. Доповни і запиши слова, які «від кореня зростають».

 Вода, водичка, 

 Читач, читання, 

3. Запиши ім’я і прізвище дівчинки та звідки вона родом 
(за твором Лідії Компанієць).

«Журавель». Олена Пчілка
«Неня». Андрій М’ястківський

1. Вибери правильну відповідь.
 У творі Олени Пчілки веселиком називають ...

 а) орла; б) журавля; в) дятла.
2. Продовж речення.
 Дмитрикового дідуся звали…

 а) Федір; б) Андрій; в) Демид.
3. До поданого слова добери і запиши слова, близькі 

за значенням.

 Мама, 
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4. Підкресли словазвертання.
І татусю, й мамцю, й нене,
і дідусю, й бабцю теж, —
миле, ніжне, сокровенне —
як ще краще назовеш?

В’язка народних прислів’їв
Скоромовки. Володимир Лучук, Богдан Стельмах
Лічилки. Наталя Забіла
Жменька загадок із твого класу

1. Вибери правильну відповідь.
 Короткі влучні вислови повчального характеру — це …

 а) лічилки; б) прислів’я; в) загадки.

2. З’єднай стрілками частини прислів’їв. Усно поясни 
їх зміст. Підкресли слова, протилежні за значенням.

 Маленька праця краща  • •  а лінь марнує.
 Праця чоловіка годує,    • •  а невченому тьма.
 Вченому світ,                • •  за велике безділля.
 Хочеш собі добра,         • •  не роби нікому зла.

3. Продовж речення.
 Жартівливий вислів, що складається із важких для швид-

кої вимови слів, — це …

 а) загадка; б) прислів’я; в) скоромовка.

4. Вибери правильну відповідь.
 Речення «Невеличка хатка, там живуть малятка» нале

жить до …

 а) прислів’я; б) загадки; в) лічилки.
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5. Відгадай загадку. Підкресли слова, які допомогли 
тобі знайти відгадку.

 Біла латка, чорна латка по дереву скаче.

«Мовні цікавинки». Ігор Січовик
«Матусин заповіт». Марія Хоросницька

1. Запиши пропущені слова з цікавинок Ігоря Січовика. На 
яке питання вони відповідають?

 На горі росте ,

 а з гори несе .
2. Продовж речення.

 Рідна мова ясна, милозвучна, 

 

 Щоб зберегти рідну мову, я

3. Поміркуй! Які струмочки вливаються у мовне море? 
Відповідь запиши.
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КАЗКА ВЧИТЬ, ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ

«Рукавичка»

1. Вибери правильну відповідь.
 Речення «Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розі-

рветься» належить до …

  а) зачину казки;
  б) основної частини;
  в) кінцівки.

2. Допиши, хто ще жив у рукавичці.

 Мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк, кабан,

3. З’єднай стрілками назви героїв казки. Усно поясни 
свій вибір.

 мишка-    • •  набрідь
 жабка-     • •  сестричка
 зайчик-    • •  скрекотушка
 лисичка-  • •  побігайчик
 вовчик-    • •  іклан
 кабан-     • •  братик
 ведмідь-  • •  шкряботушка
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4. До поданих слів добери і запиши слова, протилежні 
за значенням.

 Загубив —

 Біжить —

«Лисиця та їжак»
1. Вибери правильну відповідь.
 Речення «Поверталася стара лисиця із невдалого по-

лювання» належить до казки …

 а) «Рукавичка»; б) «Лисиця та їжак»;
  в) «Колобок».

2. Вибери та запиши слова, які характеризують лисицю.

 
  а) щира, добра;  б) товариська;  
   в) підступна, улеслива, хитра.

3. З’єднай стрілками слова з їх значенням.

 Полювання —  дивитись, поглядати.

 Позирати —  сукупність малят, виведених   
       однією твариною.

 Сопіти —   переслідування диких тварин.

 Виводок —   важко дихати, видавати звуки
       з присвистом.
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4. Продовж міркування.

 Їжак врятувався від лисиці, тому що

«Цап і баран»

1. Вибери правильну відповідь.
 Речення «Були собі чоловік та жінка, мали вони цапа 

й барана» належить до…

  а) зачину казки;  б) основної частини;
     в) кінцівки.

2. Вкажи стрілками, які слова характеризують цапа, 
а які — барана.  

       • сміливий •
       • сильний  •
       • боязкий  •
    Цап    • слабкий  •     Баран

         • винахідливий •
         • здогадливий  •

3. Поясни і запиши, як ти розумієш значення вислову 
«накивати п’ятами».
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4. Пронумеруй пункти плану відповідно до змісту казки. 
Перекажи казку.

  Зустріч з вовками.  Свій курінь.

  Великі приятелі.  Втеча вовків.

  На дубі.  Знахідка.

  Вигнання з дому.  Смачна каша.

«Півник і двоє мишенят»

1. Продовж міркування.

 Мишенят звали  і  ,

 тому що вони 

2. До поданих слів добери і запиши слова, близькі за 
значенням.

 Стрибати — 

 Зголодніти — 

3. Запиши, за допомогою яких слів описано зміну на
строю у  мишенят. 
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4. Випиши речення, яке є головною думкою казки.

5. Пронумеруй малюнки відповідно до змісту казки.
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КАЗКИ НАРОДІВ ЄВРОПИ

«Лисичка». Російська народна казка

1. Продовж речення.
 Казка — це …

 а)  влучний народний вислів із повчальним змістом;
 б)  розповідний твір про вигаданих осіб та події;
 в)  вигадка, невеликий смішний твір.

2. Вибери правильну відповідь.
 Речення «Підійшла баба до саней — ні коміра, ні риби»  

належить до …

 а) зачину казки «Лисичка»;     б) основної частини;
          в) кінцівки.
3. До поданих слів добери і запиши слова, протилежні 

за значенням.

 Вперед — 

 Лягти — 

 Тихо — 

4. До поданого слова добери і запиши слова, близькі 
за значенням.

 Лаяти — 

5.  Запиши назви казок, в яких лисиця є головною ге
роїнею. Якою її зображають?
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6. Запиши продовження плану казки і перекажи її.

 1. Гарний 

 2. Пухнастий 

 3. Хитрощі 

 4. Ні коміра, 

Слова для довідки: улов, подарунок, лисиці, ні риби.

«Легкий хліб». Білоруська народна казка

1. Вибери правильну відповідь.
 Кому з дійових осіб належать слова: «Порадь мені, як 

легше їжу добувати»?

 а) лисичці; б) косареві; в) вовкові.

2. Запиши, як хліб на стіл приходить.

3. Випиши з тексту слова, протилежні за значенням.
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4. З’єднай стрілками подані слова з їх значенням.

 Боронувати —     яка вимагає багато часу 
          та зусиль (про роботу).

 Закрасуватися —      розпушувати землю бороною.

 Марудна —      простора ділянка, куди
          виганяють пастися худобу.

 Вигін —      почати цвісти.

5. Продовж речення.
 Вислів «легкий хліб» вжито ...

 а) у прямому значенні;
 б) в переносному значенні.

«Виноградар і змія». Болгарська народна казка

1. Вибери правильну відповідь.
 Твір «Виноградар і змія» — це …

 а) оповідання; б) казка; в) прислів’я. 

2. Випиши з казки речення, яке є її зачином.
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3. Запиши, за  допомогою яких слів показано жадібність 
сина виноградаря.

4. Вибери правильну відповідь.
 Речення «Коли щось робиш, думай і про наслідки» ви

ражає головну думку казки …

 а) «Лисичка»; б) «Виноградар і змія»;
   в) «Легкий хліб».

5. Придумай і запиши заголовки до решти частин казки 
«Виноградар і змія». Перекажи казку.

 1. Дружба виноградаря та змії.

 2.  

 3.  

«Собаки, коти та миші». Чеська народна казка

1. До поданих слів добери і запиши слова, протилежні 
за значенням.

 Вірний —  

 Чесний — 

 Ненавидіти — 


