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Міністерства освіти і науки України



3

РОЗДІЛ 1. У КРАЇНІ ДАВНИНИ

МІФИ
ЄГИПЕТСЬКІ МІФИ

Міфи

1. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.
 Міф — це …

а) народна оповідь про звичайні і незвичайні події та пер-
сонажів;

б) стародавня оповідь про створення світу, богів, духів, 
надприродні сили;

в) народне оповідання про події минулого, оповите казко-
вістю, фантастикою.

2. З’єднай стрілками крилаті вислови та їх пояснення.

скринька Пандори     назва галактики, у якій роз-
         ташована наша Сонячна
         система

ахіллесова п’ята     дуже вразливе місце, осе-
         редок нещасть

Чумацький Шлях     міфічна скринька, яку не 
         можна відкривати

3. Доповни речення.

На сьогодні відомі міфи різних народів: єгипетські, індій-

ські, китайські,  

і багато інших.
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Бог сонця Ра. Єгипетський міф

1. Продовж речення.

Стародавні єгиптяни зображували богів людьми з  

  і .

2. З’єднай стрілками назви тварин з відповідними назвами єги-
петських богів.
бик            богиня Бастет

корова           бог Себеком

змія           бог Атум

крокодил         богиня Ісіда

кішка           бог Апіс

3. Із «розсипаних» слів склади і запиши речення.
немовля                   Між                    сховане

пелюстками                 Йому                       лотоса

судилося               було             богом            стати

на                             Ра                            ім’я
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Ра та Апоп. Єгипетський міф

1. Доповни речення.

Пітьма і зло породили  

Апопа, щоб запанувати .

2. До поданих слів добери і запиши синоніми.

Пітьма, 

Підступний, 

Черево, 

Великодушний, 

3. Випиши з міфу слова, які характеризують головних героїв.

Бога Ра Змія Апопа

4. Склади і запиши свої міркування на тему «Вічна боротьба 
між добром і злом».



6

МІФИ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Пандора. Міф Давньої Греції

1. Продовж речення.

Грецькі боги жили на .

2. Запиши, що зробили боги за наказом Зевса.
Гефест — з глини і води зліпив дівчину.

Афіна — 

Афродіта — 

Гермес — 

харити і музи — 

3. Продовж речення словами з тексту.

Пандора: «Та, »

Епіметей: «Той, »

4. Запиши відповідь на запитання.

Що переслідує людство і до сьогодні? 

Чому? 
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СЛОВ’ЯНСЬКІ МІФИ

Створення людини. Слов’янський міф

1. Доповни речення.

Слов’яни вірили в те, що   

 і землю населяють .

2. З’єднай за зразком.
бог сонця       Перун

бог грому і блискавки     Дажбог

покровитель скотарства     Ярило

божество родючості     Велес (Волос)

3. Випиши опис дерева, що стояло посеред синього моря.

Білобог і Чорнобог. Сергій Плачинда

1. До поданих слів добери і запиши антоніми.

Добро —  Світло — 

Правда —  Життя — 
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2. Склади і запиши порівняльну характеристику зовнішності 
двох людиноподібних велетнів.

Білобог Чорнобог

3. Запиши, які чарівні перетворення описано в міфі.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Визнач і вкажи жанр творів «Пандора», «Білобог і Чорнобог».

 оповідання     міф

     казка

2. Познач міф, що розповідає  про появу на Землі добра і зла.

 «Пандора»

 «Білобог і Чорнобог»

 «Бог сонця Ра»
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3. Вкажи найголовнішу ознаку міфу як жанру.

 наявність вигадки

 стародавня оповідь про богів

 народне оповідання про події минулого

4. Познач міфи про створення світу.

 «Бог сонця Ра»

 «Білобог і Чорнобог»

 «Створення людини»

5. Познач назву міфу, основна думка якого звучить так: «Немає 
Добра без Зла, Краси без Погані».

 «Ра та Апоп»

 «Пандора»

 «Білобог і Чорнобог»

6. З’єднай стрілками імена персонажів з назвами відповідних 
міфів.
бог Ра, змій Апоп        «Пандора»

Афіна, Афродіта, Гермес,     «Ра та Апоп»
Прометей, Зевс

Сокіл-Род, Дуб-Стародуб     «Білобог і Чорнобог»

7. Склади і запиши два запитання за змістом міфу «Білобог 
і Чорнобог».
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8. Склади і запиши твір-міркування на тему «Що таке життя?» 
(за змістом міфу Сергія Плачинди «Білобог і Чорнобог»).

ВІД МІФУ ДО КАЗКИ

ЛЕГЕНДИ

Тополя. Народна легенда

1. Встав пропущені слова.

Легенда — народне оповідання про  

 та  , оповите фан-

тастикою.

2. Познач ознаки легенди.

 Змальовується переважно одна подія.

 Твір сприймається як достовірна розповідь.

 Персонажі володіють надприродними якостями.
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3. Поділи текст легенди на частини, склади і запиши план.

Дума про Кия та його славний рід. (Скорочено). 
Богдан Чалий, Олександр Пархоменко

1. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.
 Твір «Дума про Кия та його славний рід» — це ...

а) легенда;  б) казка;  в) твір.

2. Запиши, якими справами займався кожен із братів та їх се-
стра.
      Кий          Щек       Хорив     Либідь

         

         

         
         

3. Поясни значення поданих слів.

Обі’йстя — 

Чужозе’мці — 

Ладдя’ — 

Конопа’тити — 
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Тур — 

Метико’ваний — 

4. Склади і запиши план легенди.

ПРИТЧІ

Лебідь. Леонардо да Вінчі

1. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.
 Притча — це ...

а)  короткий фольклорний або літературний твір повчаль-
ного характеру, що утверджує справедливість народної 
моралі;

б)  стародавня оповідь про створення світу, богів, духів, 
надприродні сили;

в)  драматичний твір, призначений для вистави на сцені.

2. Опиши лебедя, користуючись змістом тексту і малюнком 
(підручник, с. 19).
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3. Продовж речення.

Лебідь натхненно співав про 

4. Поясни значення поданого вислову.

Лебедина пісня — 

КАЗКИ (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ)

Соціально-побутові казки

1. Продовж речення.

Казка — розповідний твір про вигадані 

За змістом казки поділяються на: 

2. Запиши ознаки соціально-побутової казки.

а) 

б) 

в) 
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3. Запиши, яка головна думка казок за віршем Ліни Костенко.

Золотий черевичок. Українська народна казка

1. Запиши зачин казки.

2. Запиши значення поданих слів.

Пря’диво — 

Нетіпа’ха — 

Нечупа’ра — 

Ледащи’ця — 

3. Склади і запиши характеристику дідової і бабиної дочок.

Дідова дочка Бабина дочка
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4. Продовж речення.

У казці схвалюється: 

засуджується: 

5. Запиши, кого характеризують ці вислови.

Ні до холодної води не береться — 

Нічи’ м бабі не догодить — 

Та аж зубами заскреготіла — 

6. Поміркуй! Які чарівні перетворення є в казці? Запиши.

7. Склади і запиши план казки.



16

Злагода. Киргизька народна казка

1. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.
 Речення «З того часу дідусева родина живе дружно й щасли-

во» належить до ...

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

2. Запиши пояснення поданих слів.

Ісси’ к-Ку’ль — 

Зла’ года — 

Ю’ рта — 

Осе’ля — 

3. З’єднай частини прислів’їв.
Мир та лад —         там часто шкода.

Згода будує,           великий клад.

Де незгода,          а незгода руйнує.

4. Що радили дідусеві просити у щастя члени його родини? За-
пиши.

Дружина: 

Сини: 

Дочки: 

Онук: 

5. Запиши основну думку казки.

Де злагода — 
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ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Вибери і познач продовження даного речення.
 У соціально-побутовій казці ...

 події відбуваються в побуті

 розповідається про тварин

 є чарівні перетворення

2. Визнач жанр твору «Лебідь».

 казка   притча   легенда

3. Визнач головних героїв легенди «Дума про Кия і його слав-
ний рід».

 Кий, Щек, Хорив, Либідь   князь, Щек, Либідь

     Либідь, Хорив

4. Познач, яке дерево допомагало дідовій дочці виконувати накази.

 тополя   верба   береза

5. Познач основну думку киргизької народної казки «Злагода».

 Де злагода, там і щастя.

 Тяжко жити, коли нема щастя.

 Яке щастя, таке і життя.
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6. Пронумеруй послідовність, у якій відбувалися події в казці 
«Злагода».

 Випав глибокий сніг.

 Сварки у сім’ї не вщухали.

 З того часу родина живе щасливо.

 Розгубився дідусь і не знав, що просити в щастя.

 «Тяжко жити, коли нема злагоди», — сказав онук.

 «Я твоє щастя», — почув старий. — Проси, що хочеш».

7. На основі вивчених творів склади і запиши два-три вислов-
лювання про щастя.

Щастя — 

КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

ПОЕЗІЯ. ПРОЗА

Краса, натхнення, радість і таємниця. Василь Сухомлинський

1. Продовж речення.

Поезія — це віршовані твори, в яких 
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Проза — це твори, написані , 

в яких 

2. До поданих слів з тексту Василя Сухомлинського випиши 
прикметники.

Дуб — 

Ялина — 

Береза — 

Верба — 

Фіалка — 

3. Склади і запиши план тексту.
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ЛІРИКА

ПЕЙЗАЖНА ЛІРИКА

Встала й весна... (Уривок). Тарас Шевченко

1. Доповни речення.

Пейзажна лірика — вірші, присвячені опису 

Художніми засобами у віршах є: слова-ознаки, 

, уособлення, повторення.

2. Перевір себе, продовживши речення.

 Тарас Шевченко народився 

 Святиня нашого народу — це книга « ».

 Мати поета — 

 Дід Іван — 

 Поему «Катерина» поет присвятив 

3. Із вірша «Встала й весна...» випиши словосполучення, вжиті 
в переносному значенні.
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Реве та стогне Дніпр широкий. Тарас Шевченко
Чудовий Дніпро. Микола Гоголь

1. Випиши дієслова, які описують нічну бурю на Дніпрі (за зміс-
том вірша «Реве та стогне Дніпр широкий»).

2. До поданих слів запиши прикметники (за змістом вірша 
«Реве та стогне Дніпр широкий»).

Дніпро — 

Вітер — 

Верби — 

Місяць — 

3. Поєднай слова, що римуються.
завива         скрипів

виглядав       потопав

гомонів         підійма

4. Випиши з тексту Миколи Гоголя «Чудовий Дніпро» художні 
засоби, за допомогою яких автор передає красу Дніпра.

Елементи опису: 

Порівняння: 
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Слова, вжиті в переносному значенні: 

Повтори: 

5. Які почуття викликав у тебе цей твір Миколи Гоголя? Запиши.

За сонцем хмаронька пливе... Тарас Шевченко

1. Випиши з вірша слова на позначення кольорів.

2. Знайди і випиши слова, які допомагають передати захоплен-
ня поета красою природи.

3. Продовж порівняння.

Покриває рожевою пеленою, мов 

А туман, неначе 

І ждеш його, того світу, мов 
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Про життя і твори Тараса Шевченка. (Уривок). Богдан Лепкий

1. Продовж речення.

У місті Бережани на Тернопільщині народився 

Він написав книжку « ».

2. Перевір себе, продовживши речення.

 З метою дослідження Аральського озера Шевченко по-

винен був 

 Безкрайній степ, 

 Шевченко в експедиції почувався , 

але 

 З вірша Тараса Шевченка «Мені легшає в неволі...» 

3. До поданих слів добери і запиши слова-рими.

Складаю — 

З ними — 

Благаю — 
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Любив Франко... Роман Завадович
Полудень. Іван Франко

1. Продовж речення.

Народився Іван Франко в 

2. Випиши з вірша Романа Завадовича, про кого писав казки 
Іван Франко.

3. Випиши з вірша Івана Франка «Полудень» порівняння.

Опис таврійського степу. (Уривок з повісті «Тарас Бульба»). 
Микола Гоголь

1. Випиши з тексту слова, що позначають кольори, якими бага-
тий таврійський степ.
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2. До поданих слів вибери з тексту прикметники і запиши.

Стебла — 

Колосок — 

Гущина — 

3. З’єднай стрілками назви птахів і їх дії.
куріпки        купалися в хвилях повітря

яструби      кричали, відлунювали у далекому озері

дикі гуси     шугали, витягнувши шиї

чайки        гострили свій зір на трави

4. Випиши з тексту речення, яке передає захоплення автора 
степом.

Сипле, сипле, сипле сніг... Іван Франко

1. Поясни значення поданих слів.

Безодня — 

Забуття — 

2. До поданих слів добери і запиши синоніми.

Холодний, 

Одубіння, 
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3. З чим поет порівнює сніг? Запиши.

Сама ж господарка на колії доріг... (Уривок з вірша «Я не 
люблю зими..»). Василь Симоненко

1. Продовж речення.

Казки для дітей «Цар Плаксій та Лоскотон», «Подорож у кра-

їну Навпаки» написав 

2. Що робить господарка зима у віршах Василя Симоненка 
й Івана Франка? Запиши і порівняй.

      

      

      

3. Намалюй ілюстрацію до вірша В. Симоненка.



27

Вже сонечко в море сіда... Леся Українка
Плине білий човник... Леся Українка
Сосна. Леся Українка

1. Перевір себе, продовживши речення.

 Леся Українка народилася 

 Леся навчалася 

 З п’яти років почала 

 Олена Пчілка — 

 Поетеса знала багато мов: 

2. Із вірша «Вже сонечко в море сіда...» випиши слова-рими.

сіда —    темніє — 

тремтять —    блискучі — 

3. Випиши з тексту «Вже сонечко в море сіда...» порівняння.

Вода, немов ; іскри миготять, мов 

; дорога біліє, як , 

як .


