Н.О. Будна

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
Робочий зошит
3 клас
До підручника В.О. Науменко

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією
з педагогіки та методики початкового навчання
Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

І РОЗДІЛ. З НАРОДНОГО ДЖЕРЕЛА
СВІТ НАРОДНИХ КАЗОК
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ
Їжак та заєць. Українська народна казка
1. Казка — це …

а) невеликий віршований твір повчального змісту;
б) народна оповідь про звичайні і незвичайні події
та персонажів;
в) стислий опис предметів чи явищ, за яким їх треба впізнати, відгадати.
2. З’єднай стрілками слова та їх пояснення.

Лишень —		
					



 довга заглибина в землі,
проведена плугом.

Наввипередки —
					



 неспокій, хвилювання,
турбота.

Борозна —		



 тільки.

Клопіт —		
					



 намагання випередити
один одного в чомусь.

3. Добери і запиши слова, подібні за значенням (синоніми).

Нива,
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4. Добери і запиши слова, протилежні за значенням (антоніми).

Співати —
Нечемний —
Голодний —
5. Запиши риси характеру героїв казки.

Їжак —
Заєць —
6. Випиши речення, яке є головною думкою казки.

7. Пронумеруй план казки.

Змагання.
Зустріч на полі.
Суперечка.
Не смійся зі слабшого.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ
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Лисиця та рак. Українська народна казка
1. Твір «Лисиця та рак» — це …

а) казка про тварин;
б) чарівна казка;
в) побутова казка.
2. Запиши риси характеру героїв казки.

Лисиця —
Рак —
3. Поясни значення слів.

Косовиця —
Підібгати —
4. Добери і запиши антоніми.

Сміятися —
Гострий —
Правда —
5. Визнач і запиши тему і основну думку казки.

Тема.
Основна думка.
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Про Оха-чудотвора. (Скорочено). Українська народна
казка
1. Що є характерним для чарівних казок?

2. Запиши зачин казки.

3. На кого перетворювався дідів син?

4. Добери і запиши синоніми.

Швидкий,
5. Добери і запиши антоніми.

Дорого —
Старий —
6. Що перемагає в казках?

7. Склади і запиши план казки.
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КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
Сильний лев і маленьке мишеня. Болгарська казка
1. Твір «Сильний лев і маленьке мишеня» — це казка …

а) соціальна;
б) про тварин;
в) чарівна.
2. Випиши слова, які описують стан лева в неволі.

3. Добери і запиши антоніми.

Гамір —

; мале —

;

сердито —

; дужий —

.

4. Добери і запиши синоніми.

Стомився,
Зиркнуло,
5. Визнач і запиши основну думку казки.

6. Склади і запиши план казки.
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Як серед птахів виникла дружба. Бірманська казка
1. Твір «Як серед птахів виникла дружба» є казкою про
, тому що

2. Чому птахи в казці спочатку не дружили між собою?

3. Добери і запиши слова, якими можна охарактеризувати Фазана й Ворона.

4. З’єднай частини прислів’їв.

Не той друг,		
хто медом маже,



 таке й життя поведеш.

Не варто з другом
сваритися,



 а той, хто правду каже.

Яку дружбу заведеш, 
					

 бо доведеться миритися.

5. Склади і запиши план казки.
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Синя свита навиворіт пошита. Білоруська казка
1. Запиши зачин казки.
2. Випиши слова, які повторюються в казці.

3. Розглянь малюнки і пронумеруй перетворення Синьої
Свити.

4. Хто допоміг Синій Свиті виконати завдання царя?
5. Підкресли слова, якими можна описати Синю Свиту.

Добрий, заздрісний, сміливий, хитрий, веселий,
щирий, сильний, чесний, жадібний, мудрий, самовдоволений, ввічливий, сумний.
6. Склади і запиши план казки.
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Чарівний каптур. Японська казка
1. Твір «Чарівний каптур» є

казкою,

тому що

2. Поясни значення слів.

Каптур —
Залюбки —
3. Які чарівні перетворення відбуваються в казці?

4. Склади і запиши план казки.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ
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ІІ РОЗДІЛ. З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ
СВІТ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК
Тигр і автор. Доналд Біссет
1. Авторський художній твір, прозовий або віршований,
переважно фантастичний, чародійний, у якому змальовуються неймовірні пригоди вигаданих героїв, — це …

а) народна казка;
б) байка;
в) літературна казка.
2. Де живуть казки?

3. Звідки вітер приносить казки?

4. Якою ти уявляєш країну казок?
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Бременські музиканти. (Скорочено). Якоб і Вільгельм
Грімм
1. З’єднай назви головних героїв казки з поясненням
причин, через які господар вирішив їх позбутися.

Багато років возив лантухи		
до млина, але на старість
став нездатним до роботи.



 Осел

Став непотрібним хазяїну,		
бо занепав на силі й не міг
полювати.



 Півень

Став зайвим у господарстві,
бо через старість не міг ловити мишей.



 Кіт

Хазяйка наказала зварити		
суп для гостей.



 Пес

2. Заповни таблицю, давши відповіді на поставлені запитання.
Головний
герой

Осел
Пес
Кіт
Півень
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Що
говорив?

Де ночував?

Що робив для
захисту оселі?

Ромашка. (Скорочено). Ганс Крістіан Андерсен
1. Випиши з тексту слова і словосполучення, які описують ромашку.

2. Допиши речення, назвавши квіти, про які згадувалося
в казці.

Вигравали найкращими кольорами,
трималися рівно —

.

Надувалися, щоб бути такими ж
великими, як троянди —

.

3. Добери слова, які характеризують жайворонка.

4. Які почуття викликали в тебе описані події?
5. Визнач і запиши основну думку казки.
6. Склади і запиши план казки.
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Вечір гномів. Ірина Жиленко
Казка про старого гнома. (Скорочено). Захаріас Топеліус
1. Запиши зачин казки.

2. З’єднай слова і словосполучення з назвами об’єктів,
які вони описують.

Сімсотлітній горбатий дідусь
із сивою бородою, добрий
домовик.
Зручний, розкішний, темний,
з крижаним холодом, чудернацькими речами.
Сторож років вісімдесяти,
трудолюбивий, добрий.		



 Замок Обу



 Гном



 Матс
Мюрстен

3. Поясни значення вислову «тримати язик на припоні».

4. Склади і запиши план казки.

14

Казка про рибака та рибку. Олександр Пушкін
1. Запиши кінцівку казки.

2. З’єднай назви головних героїв із словами, які їх описують.

Дід —			


					
Баба —			


					
Золота рибка — 

					

добра, чарівна, справедлива, вдячна.
сварлива, лиха, жадібна,
ненаситна.
добрий, ввічливий, трудолюбивий, терплячий.

3. Випиши з казки слова, які описують різний стан моря,
та порівняй їх з вимогами баби.

Море				

Вимоги баби
поміняти ночви;
дати нову хату;
стати дворянкою;
царицею;
морською володаркою.

4. Визнач і запиши головну думку казки.
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Горбоконик. (Уривки). Петро Єршов
1. Що сказано в казці про кожного з синів?

Старший —

,

середульший —

,

а найменший —

.

2. Як ніс варту кожен із синів? З’єднай правильні твердження.

Старший

					
					

 Боясть парубка напала,
і сховався молодець
у кошару до овець.

Середульший

					

 На всі боки погляда
і під кущиком сіда …

Найменший

					

 Лучче ніч повартувати
у сусідки біля хати!

3. Якими словами автор описує кобилицю?

4. Про які чарівні властивості Горбоконика розповіла Іванові кобилиця?
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… у мороз тебе

,

влітку холодом

;

в голод хлібом

,

в спеку медом

.

