
Дидактичний посібник з української мови 
для 4 класу «Словникові слова».

Зміст посібника дозволяє побудувати роботу над словниковими

словами наступним чином:

1. Пояснення лексичного значення слова.

2. Унаочнення словникового слова.

3. Правильне вимовляння слова.

4. Звуковий аналіз слова за схемою.

5. Розбір слова за будовою.

6. Добір синонімів, антонімів, омонімів (слів, однакових за 

написанням), фразеологізмів.

7. Виконання творчих завдань: доповнення і складання речень, 

написання власних висловлювань, робота з малюнками, 

акровірші. 

Аеропорт, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, влітку, восени, 

вперед, вранці, вчора,

гардероб, гектар, гвинтівка, до побачення, держава, дисципліна, 

ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, праворуч, механік, мізинець, 

мільйон,

назад, попереду, напам’ять, океан, портрет, попереду, революція, 

республіка, сигнал, телеграма, телефон, температура, терпуг, 

трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол,

шеренга, щодня, юннат, ярина, мільйон.



 - 

ділянка земної 

поверхні для зльоту, 

посадки, стоянки 

літаків,  із спорудами 

та обладнанням для  

їх обслуговування. 

Асоціативний кущ  

Утвори словосполучення: 

новий                     старий                   
військовий            сучасний      
великий                 приїхати                
пролітати           приземлитися     

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________                                                                                      

Слово утворилося від грецьких коренів 

aero (повітря) та drom (ділянка) 

Аеродром 

Аеровокзал 

Аеропорт 

Летовище 

Авіація 

Аероклуб 

Авіабаза 

 

Знайди зайве слово. 

Як називаються інші слова? 

Намалюй 

літак 



слова ввічливості, що 

вживаються, коли 

треба щось попросити 

або зробити послугу, 

приємність. 

Поділи слова на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________                                                                                      

До всіх сердець, як до дверей, 

Є ключики малі. 

Їх кожен легко підбере, 

Якщо йому не лінь. 

Ти, друже, мусиш знати їх, 

Запам’ятать неважко: 

Маленькі ключики твої – 

«Спасибі» і «Будь ласка». 

На кожну літеру запиши ім'я, склади речення: 
Богданчику, будь ласка, передай олівці Олі! 

У_____________, будь ласка, ____________________ 

Д_____________, будь ласка, ____________________ 

ь 

Л_____________, будь ласка____________________ 

А_____________, будь ласка,______________________ 

С_____________, будь ласка, _____________________ 

К_____________, будь ласка, _____________________ 

А_____________, будь ласка, ______________________ 



 – 

походить від слова 

вечір – частина 

доби, що передує 

ночі. 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________                                                                                      

Народні прикмети 

Півні ввечері розкукурікались – на зміну погоди. 

Ввечері цвіркун співає – на гарний день. 

Побачити ввечері павука – наступного дня буде чудова 

погода. 

Утвори  словосполучення  зі  словом  ввечері: 

бачити        ходити       робити       дивитися        прибути        писати  



 –  

світла частина  

доби  між ранком 

і вечором. 

Коли так говорять? 

Ні вдень ні вночі – ніколи. 

Не було їй спочинку ні вдень ні вночі. (П. Мирний) 

Загадка 

Вдень по небу гуляє, 

А ввечері на землю сідає. 

Поділи слово на склади для переносу:   
_____________________ 

 Визнач, яким членом речення є слово вдень: 
Вдень йшов дрібний дощик. 

Вдень по небу гуляє, а вночі – за хмаронькою спочиває. 

 Добери спільнокореневі слова, а до них – антоніми: 
День – ніч 

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 



Поділи слово влітку на 

склади для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________                                                                                      

Народні прикмети 

Ворони взимку кружляють у повітрі – перед снігом. 

Коли влітку дощ рідко буває, тоді у вулику мед прибуває. 

Визнач корінь, закресли зайве слово: 

Літо,  влітку,  літній,   літечко,  літувати,  

по-літньому,  літати 

пори року 



 –  

в осінню пору. 

Визнач, яким членом речення є слово восени: 

Восени багач, а навесні прохач. 

Як у травні  дощ надворі, то восени хліб у коморі. 

Весною і восени ми часто бачимо перелітних птахів. 

  

Добери на кожну літеру слова восени ознаки осені: 

Вислови своє міркування 

«За що я люблю осінь?» 



 –  

1 – напрямок руху, 

2 – спершу. 

…Незабаром дикий звір 

З-поміж листячка виходить. 

Вперед мордочка мала, 

Та й одна і друга лапка, 

Ну а потім  вже ціла  

показалась з листя … жабка. 
                     Марійка Підгірянка 

  

Утвори  словосполучення  зі  словом   

вперед ,  додаючи  іменник: 

Йти – верблюд  йде  вперед 

Бігти ______________________ 

 

Повзти_____________________ 

 

Стрибати____________________ 

Рух вперед Нахил вперед 

Добери антонім до слова 

вперед, склади речення 

із цими словами 

 

 

 

 

 



 –  

після ночі, на 

початку дня 

Підкресли слово вранці, поясни значення прикмет: 

Дощ вранці – що бабині танці. 

Туман вранці стелиться по воді – на гарну погоду. 

Вранці парить – дощ ушкварить. 

Якщо вранці велика роса, то буде гарна погода. 

  
Добери антонім до слова 

вранці, склади речення 

із цими словами. 

Запиши спільнокореневі слова 

до слова вранці 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

 

 

 

Поділи слово вранці на 

склади для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  



 –  

минулого дня, 

напередодні. 

 

Вчора наш клас їздив на 

екскурсію до музею  

Т. Шевченка. 

Як ти розумієш вислів? 

Шукати вчорашнього дня - витрачати час на пошуки 

втраченого 

  

 

 

 

 

 

Утворіть речення з перших літер слова: 

Н-д: Весела чорна овечка раділа  

абрикосам. 

Кожен місяць, кожну пору 

На землі нове вбрання. 

Й ми самі не ті, що вчора, 

Ми зростаємо щодня. 
                 Наталя Забіла 

 

Добери антонім до слова 

вчора, склади речення 

із цими словами. 

Запиши спільнокореневі слова 

до слова вчора. 



 –  

1 - шафа для зберігання 

одягу, 

2 – увесь одяг однієї 

людини, 

3 – приміщення в закла-

ді, те саме, що роздягаль- 

ня ( у театрі, бібліотеці). 

Склади речення зі словом гардероб у всіх значеннях: 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

3_____________________________ 

  

 

 

 

 

 
Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  
Які речі ти маєш у своєму гардеробі 

до кожної пори року? Намалюй. 



–  

одиниця земельної 

площі, яка становить 

100 ар або 10 000 м2 

(розміром сто на сто 

метрів). 

Утвори  словосполучення  з  числівниками: 

Н-д: Сорок гектарів , два гектари 

15_____________________________ 

200____________________________ 

80_____________________________ 

  

 

 

 

 

 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Розв’яжи задачу: 

Трьома косарками за 7 год 

скосили траву з площі 42 гектара. 

З якої площі скосить траву одна 

така косарка за 4 год? 
 

один  

гектар 
100 м 



–  

вогнепальна ручна 

зброя з довгим стволом; 

рушниця із гвинтовою 

різьбою у стволі.  

 Утвори  словосполучення: 

Мисливський________________________ 

Незаряджений_______________________ 

Старий___________________________ 

Сучасний__________________________ 

  

 

 

 

 

 Цікаво знати! 

Зброя козаків була дуже різноманітною. 

Складалась вона зі зброї,  виготовленої 

на Січі, та зброї, захопленої  в боях  з 

іншими народами. Частина зброї була 

дуже поширена -  шаблі, пістолі, 

рушниці, інша навпаки зустрічалася 

нечасто - алебарди, аркебузи, бердиші. 
 



–  

слова ввічливості під час 

прощання. 

 

До кого можна казати - 

бувай! А до кого  - до 

побачення?  

Добери синоніми до слова до побачення, запиши, які 

слова прощання використовує твоя родина: 

_______________________________ 

  

 

 

 

 

 
Прощавай, початкова школо!  

До побачення, любий клас!  

До побачення, перша вчителько! 

Пам’ятатимемо завжди вас! 

 
 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Як прощаються українці: 

Бувайте здорові! Прощавайте! На все добре! Всього Вам 

найкращого! Зичу Вам успіхів! З глибокою повагою.  

Щиро Ваш/Ваша. З найліпшими побажаннями. 



–  

країна зі своїми 

законами, урядом, 

кордонами та 

спеціальними органами, 

які захищають державні 

інтереси. 

 

  Україна є суверенна і незалежна, демократична, 

соціальна, правова держава 

(Конституція України. Ст. 1). 

  

 

 

 

 

 

Добери на кожну літеру слова, які 

описують нашу Україну: 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

____________ 

____________ 

____________  
 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  



–  

1 - твердо встановлений 

порядок, дотримання якого 

є обов’язковим для всіх 

членів колективу, 

2 – навчальний предмет. 

 

  

Склади речення зі словом дисципліна у двох значеннях: 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

  

 

 

 

 

 

Утвори словосполучення : 

трудовий                            

навчальний                            

зразковий       

задовільний                        

незадовільний                        

шкільний 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Асоціативний кущ 

дисципліна 



–  

1 – зі зворотного боку,  

з боку спини; 

протилежне спереду. 

2 – на деякій відстані, 

слідом за ким-небудь,  

за чим-небудь. 

 

  Склади речення зі словом ззаду за малюнками: 

  

 

 

 

 

 



–  

спеціаліст з вищою 

технічною освітою: 

інженер-механік, 

інженер-електрик, 

військовий інженер. 
  

 Утвори  словосполучення: 

хороший      розумний        талановитий        майбутній       

відомий    старший      молодий       ведучий     

військовий       український  

  

 

 

 

 

 

Зміни слово інженер і утвори словосполучення: 

Звернутися до____________________ 

Розмовляти з ______________________ 

Працювати________________________ 

Допомогти_________________________ 

Вчитися на__________________________      

Інженер - механізатор 

Так багато мусить знати. 

Він машини і станки 

Ремонтує залюбки. 



–  

одиниця вимірювання 

довжини в метричній  

системі мір, що 

дорівнює 1000 м 
  

  

 

 

 

 

 

Зміни  слово  кілометр  за  відмінками: 

Називний______________ 

Родовий_______________ 

Давальний______________ 

Знахідний_______________ 

Орудний________________ 

Місцевий_______________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  
Розв’яжи задачу: 

Більшість людей долають за одну 

годину 4 км 800 м. Скільки 

кілометрів подолає людина за 2 

год? 



–  

1 – з лівого боку, 

2 – у лівий бік. 

  

  

 

 

 

 

 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

На переході біля світлофора 

Правил дотримуйся дуже суворо: 

Спочатку ліворуч ти подивись, 

Потім праворуч також подивись.  

Немає машин? – То йди, не барись! 

–  

1 – з правого боку, 

2 – у правий бік. 

  

Ліворуч, праворуч –  

це прислівники,  які називають 

місце дії і відповідають на питання 

де? куди? 

Утвори  словосполучення: 

Бігти (куди?)__________     Стояти (де?)________ 

Дивитися (куди?)________    Жити (де?)________ 



–  

спеціаліст, який 

спостерігає за роботою і 

експлуатацією машин.  

 

Механік перевірив роботу  

двигуна.   

  

 

 

 

 

 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Утвори  словосполучення: 

хороший                 молодий         

грамотний             досвідчений      

відомий                майбутній     

талановитий            головний 

Зміни слово механік за 

 відмінками: 

Називний________ 

Родовий_________ 

Давальний________ 

Знахідний________ 

Орудний_________ 

        Місцевий ________ 

Виділи  корінь  у 

спільнокореневих   

словах: 

механік,   механіка,  

механічний,     механізм,   

механізація 



–  

п’ятий, найменший 

палець на руці, нозі. 

 

  

 

 

 

 

 

Наш малесенький мізинець 

плаче, плаче, плаче... 

Безіменний не второпа, 

Що усе це значить. 

А середній, теж поважний, 

Й слухати не хоче. 

Вказівний  пита мізинця: 

"Хлопче, їсти хочеш?" 

А великий із кімнати 

Вже несе горішки 

Й каже: "Плакати не треба, 

Ти поїж  хоч трішки." 

мізинець 

Поділи слово мізинець  на склади для переносу   

_____________________ 

Мізинець – наш пустунчик, 

бешкетник й веселунчик. 



–  

Перед ким-, чим-небудь, 

раніше від кого-, чого-небудь, 

на деякій відстані перед ким-, 

чим-небудь. 

 

  

 

 

 

 

 

Утвори  словосполучення: 

Йти_______________ 

Бігти______________ 

Крокувати___________ 

 

у зворотному напрямку. 

Попереду Дорошенко веде  

своє військо. 

 Підкресли словникові 

слова: 

 Попереду зима,  

     холода на підході.  

     навкруг завмира,  

     відпочинок природі. 

 

 Попереду канікули, але  

     за книжки не забувай! 

 

 Бембі відступив назад, 

зупинився і кинувся до 

мами. 

 Назад дороги іншої 

немає. 

Склади речення за малюнком: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 



–  

із пам’яті, не 

дивлячись у текст. 
 

  

 

 

 

 

 

Запиши словосполучення: 

Вивчити напам’ять (вірш, 

текст, пісня, скоромовка, 

прислів’я): 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

 

Склади речення за малюнками: 

_________________ 

_________________ 

Актор  театру  вчить  

свою роль напам’ять. 



–  

1 - водний простір, що 

вкриває більшу частину 

земної кулі і розділяє суходіл 

на материки й острови, 

2 – щось безмежне, 

неосяжне. 

 

  

 

 

 

 

 

В якому значенні вжито слово океан? 

• За своє життя він прочитав океан книжок. 

• Світовий океан  займає  близько 72% поверхні  

планети Земля і містить  97%  усієї  води. 

• 8 червня відзначається  Всесвітній  день  океанів. 

• Милування  природою  дає  людині  океан  

задоволення. 

 

 

Запиши назви океанів: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

океан 



–  

1 – зображення особи  

на картині або 

фотографії, 

2 – опис особи в 

літературному творі. 
 

  

 

 

 

 

 

Дідів портрет 

Ми ліпили сніжну бабку, 

Поки вечір наступив. 

А вночі високу шапку 

Й вуса іній наліпив. 

Підійшов Омелько-дід, 

Усміхнувся: 

«Все як слід: 

Шапка, вуса, борода, 

Ще й чуприна вигляда. 

Гей, хто в хаті, гляньте йдіте, 

Мій портрет зліпили діти!» 

Вмить зібравсь Омельків рід: 

Справді, з баби вийшов дід! 
                           П. Воронько 

 

 

Зміни слово портрет за відмінками:: 

Н. в.______________ 

Р. в.______________ 

Д. в.______________ 

З. в.______________ 

О. в.______________ 

М. в.______________ 

Визнач, яким членом 

речення є слово портрет: 

На стіні висить портрет Кобзаря,  

прикрашений рушником. 

Із портрета дивляться на мене 

лагідні  мамині очі. 

 



–  

1 – переворот у житті 

суспільства із заміною  

однієї влади іншою, 

2 – удосконалення, зміни  

у будь-якій галузі. 

 

  

 

 

 

 

 

На кожну літеру слова 

запиши рису характеру: 

Р____________ 

Е____________ 

В____________ 

О____________ 

Л____________ 

Ю____________ 

Ц____________ 

І ____________ 

Я____________ 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.______________ 

Р. в.______________ 

Д. в.______________ 

З. в.______________ 

О. в.______________ 

М. в.______________ 

Підкресли словникове слово: 
Завдяки  научним технологіям 

відбувається революція  у космічній  

галузі. 



–  

1 – форма державного 

устрою, коли влада 

належить виборним 

органам, 

2 – держава, що має 

такий устрій. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.______________ 

Р. в.______________ 

Д. в.______________ 

З. в.______________ 

О. в.______________ 

М. в.______________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Термін «respublica» походить   

з латинської  мови та означає 

«спільна справа, справа 

громади». 

УКРАЇНА - ПАРЛАМЕНТСЬКО- 

ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА 

Для якої республіки підійде 

така емблема? 



–  

умовний знак для 

передачі будь-якої 

інформації, 

розпоряджень та 

іншого. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.______________ 

Р. в.______________ 

Д. в.______________ 

З. в.______________ 

О. в.______________ 

М. в.______________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Добери спільнокореневі слова  

до слова сигнал, познач корінь  

і закінчення: 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

ЗАГАДКА 

Як сигнал зелений  

бачимо – йдемо, 

як червоний 

він засвітить – 

стоїмо. 



–  

1 – повідомлення, що 

передається 

телеграфом, 

2 – бланк із текстом  

такого  повідомлення. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.______________ 

Р. в.______________ 

Д. в.______________ 

З. в.______________ 

О. в.______________ 

М. в.______________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

ТЕЛЕГРАМА 

Слухав птах на дротах, 

Як гуде телеграф.  

Потім знявся, закричав: 

«Телеграму я прийняв! 

Передав телеграф, 

Щоб ховався кожен птах, 

Бо із півночі сюди 

Йдуть великі холоди!»  
                       А. Качан 



–  

апарат із звуковим 

сигналом для розмов на 

відстані. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАДКА 

Є у мене вірний друг, 

Має він чудовий слух. 

І говорить голосами 

Моїх друзів, тата й мами. 

Як же звати мого друга? 

-Всім відомо, це – папуга. 

- Помиляешся, Антон, 

Зветься друг мій …. 

Познач корінь і закінчення: 

телефон                    

телефоніст                       

телефоністка    

телефончик              

телефонувати                  

телефонний 

Що таке телефонний булінг? 

Яких ще небезпек можна 

очікувати від телефону? 

Згадай правила поводження 

із телефоном. 



–  

міра нагрівання , 

тепловий стан тіла або      

середовища.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.______________ 

Р. в.______________ 

Д. в.______________ 

З. в.______________ 

О. в.______________ 

М. в.______________ 

Жив у лісі дядько Гриб 

і напав на нього грип. 

Дядько став якийсь похмурий, 

піднялась температура. 

Йти до лікаря далеко 

і ніде нема аптеки. 

Боровик несе калину 

— Ой , спасибі тобі, сину. 

І сміється дядько Гриб: 

— Вже утік від мене грип. 
            Лідія Новикова 

Визначити, яким членом речення  

є слово температура: 
Вранці у Павлика раптом заболіло 

горлоі піднялася температура. 

В грудні середня температура повітря 

становила 6 градусів морозу. 

тіла 

води 

повітря 

ґрунту 

низька 

висока 

нормальна 

літня 



–  

1 – напильник 

(інструмент), 

2 – інструмент шевця  

для згладжування  кінців 

цвяхів у середині взуття.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Хто взуття пошиє гарно, 

Терпугом працює справно? 

Та це ж справжній фахівець, 

Вправний та умілий швець. 

Роздивись інструменти,  

якими працює швець. 

Обведи взуття, яке 

потребує ремонту. 



–  

міський наземний 

рейковий електричний  

вид транспорту. 

 

В Києві перший трамвай 

було пущено в 1892 році  

по лінії Поділ - Хрещатик.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.___________ 

Р. в.___________ 

Д. в.___________ 

З. в.___________ 

О. в.___________ 

М. в.___________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

ЗАГАДКА 

В червонім будиночку повно людей. 

Ти теж, певно, бачив будиночок цей. 

По рейках сталевих вагончик цей мчить. 

– Увага! Я їду! – дзвінок дзеленчить. 

Познач корінь: 

трамвай  

трамвайчик   

трамвайна   

Розв’яжи задачу: 
Для міста закупили 8 тролейбусів 

і 3 трамваї. За все заплатили а грн.  

Скільки коштує тролейбус, якщо 

відомо, що трамвай коштує в грн. 

Склади вираз. 



–  

безрейковий наземний, 

переважно вуличний, 

електричний транспорт 

з живленням двигунів 

через підвісну 

контактну мережу. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.___________ 

Р. в.___________ 

Д. в.___________ 

З. в.___________ 

О. в.___________ 

М. в.___________ 

ЗАГАДКА 

Замість рейок дві дротини 

Визначають рух машини, 

Щоби взуті в гуму ноги 

Не збивалися з дороги. 

Це цікаво знати! 
 Перший тролейбус з’явився у 

Києві в 1935 році, а в Харкові у 

1939 році. 

 У деяких країнах є двоповерхові 

тролейбуси. 

 Тролейбуси в Україні випускають 

у Києві та Дніпрі. 

 Перший електричний трамвай 

збудували в Берліні у 1879 році. 

 В Києві перший електричний 

трамвай було пущено в 1892 році 

на лінії Поділ – Хрещатик. І вже 

більше ста років він курсує 

вулицями столиці України. 



–  

тонкі листи деревини 

для облицювання 

столярних виробів; 

деревний матеріал із 

кількох склеєних тонких 

пластинок дерева.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.___________ 

Р. в.___________ 

Д. в.___________ 

З. в.___________ 

О. в.___________ 

М. в.___________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Утвори словосполучення: 

міцна,    тонка,    розпиляна,    

нова,    стара,    фарбована 



–  

частина одягу, що 

захищає плаття,  

костюм від бруду, від 

псування одягу під час 

виконання різних робіт. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.___________ 

Р. в.___________ 

Д. в.___________ 

З. в.___________ 

О. в.___________ 

М. в.___________ 

Утвори  

словосполучення: 

яскравий,  мамин,  

шкільний,  довгий,  

білий,  малий,  

строкатий,  

дитячий, новий 

Це цікаво знати! 

У Стародавньому Єгипті носити  

фартух могли лише фараони і 

державні  мужі, але з часом цей 

елемент чоловічого гардеробу 

перейшов до жінок. 



–  

спортивна гра двох 

команд, під час якої 

гравці намагаються 

ногами загнати м’яч  

у ворота суперника. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.___________ 

Р. в.___________ 

Д. в.___________ 

З. в.___________ 

О. в.___________ 

М. в.___________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Бокс, хокей, бобслей, футбол, 

Сноуборд і волейбол… 

 Стадіон, басейни, корт – 

Об’єднало слово спорт. 

Гру цю люблять всі на світі, 

І дорослі й малі діти. 

М’яч, удар і крики «Гол!» 

Пречудова гра футбол. 



–  

1 – шикування  людей, 

які стоять на одній  лінії  

в ряд, 

2 - довгий ряд якихось 

предметів.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.___________ 

Р. в.___________ 

Д. в.___________ 

З. в.___________ 

О. в.___________ 

М. в.___________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

        Утворити словосполучення: 

Стати в________________ 

Вийти з _______________ 

Крокувати в _____________ 

Командувати_____________ 

Обійти_________________ 

Пролетіти над_____________ 

Зупинитися біля____________ 

        Остання ________________ 



–  

юний дослідник природи, 

натураліст. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.___________ 

Р. в.___________ 

Д. в.___________ 

З. в.___________ 

О. в.___________ 

М. в.___________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Рослини він любить, і звірів, і луг. 

Для них захисник він  

надійний і друг. 

Лісам і озерам, і рікам він брат. 

То хто він такий? Очевидно …. 



–  

посіви  або сходи 

висіяних весною 

зернових культур.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Зміни слово за відмінками:: 

Н. в.___________ 

Р. в.___________ 

Д. в.___________ 

З. в.___________ 

О. в.___________ 

М. в.___________ 

Поділи слово на склади  

для переносу   

 ____________ 

Звуко-буквений  

аналіз слова:  

[____________]  

звуків_______ 

букв________  

Визнач, яким членом речення  

є словникове слово: 

Роси, роси, дощику, ярину, 

Рости, рости, житечко, на лану. 

На крилечках, вітрику, полети, 

Колосочки золотом обмети. 

Як достигне житечко на лану, 

Прийдуть люди жатоньки ярину, 

Блискавками косоньки заблищать, 

Золотими кобзами забряжчать. 

                             О. Олесь 
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