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 I КЛАС 
РОДИЧІ 

Йшли якось стежкою гусак, гуска і гусенята, а назустріч повзла гусениця. 
- Ви хто такі? – Запитала гусениця. 
- Я гусак, це – гуска, а то – наші гусенята, - ввічливо відповів гусак. 
- А ти хто? 
- А я ваша тітка, - похвалилася гусениця. 
- Ні, ображено загелготали гуси.  

 Чому обурилися гуси? 
 

- Слова – родичі мають спільну частину, однакову за значенням. Цю 
частину називають коренем слова і позначають              .   А ще такі 
слова називають спорідненими. 

 
КАЗКА "КОРІНЬ" 

Багато тисяч років назад жив-був собі корінь "літ". Знайшли його люди і 
почали думати, що з ним робити. А корінь і каже: " Посадіть мене і я 
розростуся у велике і красиве дерево". 

Посадили люди корінь "літ" і став він рости. Спочатку 1 паросток пустив, 
потім другий, третій... Багато паростків з'явилося від кореня "літ". Всі вони на 
корінь подібні і своє щось у кожному є. Ось яке дерево виросло! З того часу 
люди почали спільну частину споріднених слів коренем називати. 
 
 Літак Літати 
  
 Переліт     Відліт 
 Виліт 

                Перелітний 
 Політ 
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ГРА " СХОДИНКИ СПОРІДНЕНИХ СЛІВ" 
(Дібрати за зразком 5-6 споріднених слів таким чином, щоб кожне 

наступне було більше за попереднє на одну чи дві букви). 
ЗРАЗОК: 
ліс      сад     дуб 
лісок 
лісочок 
лісничиха 
 

Відгадай загадку і знайди споріднені слова 
 
На сосні чи на ялинці 
Лісові збира гостинці. 
А в хатинці лісника 
Полісяночка прудка 
Знайде печиво й горішки. 
Жвава, як вогонь, швидка, 
Донька лісу, хто така? 
      



2 клас   
До уваги батьків ! 
Згідно « Програми для середньої загальноосвітньої школи» на кінець 2 

класу учень повинен уміти: 

- знаходити серед поданих слів спільнокореневі; 

- виділяти корінь у поданих спільнокореневих словах; 

- уміти добирати 1-3 широковживаних у дитячому мовленні слів із 

заданим коренем; 

- правильно вимовляти ( самостійно або слідом за вчителем) слова з 

ненаголошеними голосними -е-, -и-. 

 

Пригадай! 

В нашій мові є слова-родичі або споріднені слова. 

Наприклад: гусак, гуска, гусенята. 

Вони мають спільну частину -  корінь. (- гус- ) 

 

Запам’ятай!                                                                                                                                     

Корінь – спільна частина споріднених слів: вода, водичка, водиченька. 

Корінь –вод-. 

Щоб визначити корінь у слові, потрібно дібрати спільнокореневі слова: сад, 

садок, садочок. 

 

Потренуйся! 

1. Спиши групи споріднених слів, виділи в них корінь. 

   Школа, школяр, шкільний. 

   Море, моряк, морський. 

   Будинок, будівля, будувати. 

2. Прочитай. Випиши споріднені слова групами. Познач у них корінь. 

         Соснячок, стежка, лікар, стежина, стежечка, сосна, лікувати, 

лікарня, сосновий. 

3. До слів, що означають назви предметів, добери спільнокореневі слова, 

що означають назви ознак та назви дій. Запиши ці слова, познач у них 

корінь. 

   Зразок: Зелень, зелений, зеленіти. 

   Черга - … ,  … . 

   Темнота - … ,  … . 

   Радість - … ,  … . 

4. До поданих слів добери споріднені. Познач у них корінь. 

          Зима - … , …, … . 

          Мороз - … , … , … . 

          Небо - … , … , … . 

5. Спиши. Знайди і підкресли споріднені слова. 

Хліб починається із зернини. Восени люди сіють добірне зерно – 

озимину. 



Навесні хлібороби доглядають за посівами. Улітку грає золотим 

колосом хлібне поле. Люди збирають урожай і випікають пахучі 

хлібини. 

 

Зверни увагу! 

 

У споріднених словах корінь має спільне значення. 

Так слова гуска, гусенята, гусениця не можна назвати спорідненими, тому що 

корінь слів гуска і гусениця не має спільного значення. 

 

 

      Перевір себе! 

1. Випиши з прислів’їв споріднені слова, познач у них корінь. 

Хто своєї мови цурається, хай сам себе встидається. 

Розмова про мед, а справи гіркі, як полин. 

Красно мовить, а слухати нічого. 

Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. 

2. Прочитай. Визнач « зайве» слово у кожній групі. 

Мильний, мильниця, милити, милий, мильце. 

Горе, горенько, гористий, горезвісний. 

Казка, казковий, казанок, казочка. 
 

Ненаголошені голосні -е-,  -и- у коренях слів. Позначення їх на 

письмі. 
 

Зверни увагу! 

Наголошені голосні -е-, -и- у коренях слів вимовляються чітко. 

Лист, мед, шишка, глибше. 

Ненаголошений звук -и- у вимові наближається до -е-, наприклад: 

л(е)сти, л(е)сиця, гл(е)бокий. 

Ненаголошений звук -е- у вимові наближаеться до -и-, наприклад: 

м(и)док, с(и)ло. 

 

Як перевірити написання слів з ненаголошеними звуками -е-, -и-? 

С…стра, гр….чаний, гр...бний, кр…ло. 

 

Спробуй змінити слово, або дібрати спільнокореневе так, щоб 

ненаголошений голосний став наголошеним. 

 

Сестри, отже - сестра; 

Гречка, отже - гречаний; 

Гриб, отже - грибний; 

Крила, отже –крило. 

 

Запам’ятай! 



Щоб дізнатися, як правильно написати слова з ненаголошеними 

голосними -е-, -и-, слід: змінити це слово за зразком один-багато, або 

дібрати слова-родичі (спільнокореневі), в яких звуки -е-, -и- будуть 

наголошеними. 

 

Потренуйся. 

1. Прочитай. Зміни кожне слово так, щоб ненаголошений склад став 

наголошеним. Запиши за зразком. 

 Один                     Багато 

Перо -                     пера 

Стебло -                   … 

Весна -                     … 

Зима -                       … 

 

2. Поміркуй, які пропущені букви ( е, и ) писати у словах. Добери 

перевірні слова. Запиши за зразком. 

Зразок: Біля с.ла (села) протікає річка. 

      В.сока (…) сосна виросла на узліссі. 

      Гнучка в.рба (…) нахилила у воду свої віти. 

      Д.рева (…) вкрились зеленими л.сточками (…). 

 

3. Прочитай слова. Вибери перевірне слово у кожній групі слів, 

підкресли його. Спиши і встав пропущені букви. 

М.док, м.д, м.довий. 

Л.сток, л.сточок, л.стя. 

Б.рег, б.режок, б.реговий. 

 

4.  Прочитай вірш. Спиши, вставляючи пропущені букви (е, и). 

  

    Ми любимо весну, з.лену чудесну, 

    Грімницю у тучі, і дощик співучий, 

    І луки ш.рокі, і ріки гл.бокі, 

    І поле в.селе, і рідні оселі, 

    І цвіт у маю – всю землю свою! 

                                     ( Михайло Стельмах) 

 

 
 

 

 

 

 


