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1 клас 

Інформація для батьків 

Початкові уявлення про речення та його будову учні одержують у добуквенний 

та буквенний періоди навчання грамоти. Вони мають засвоїти такі смислові і 

формальні ознаки речення: 

- наша мова складається з речень; 

- речення служить для висловлення думки; 

- речення вимовляється з певною інтонацією (розповідною, питальною, 

наказовою, спонукальною, окличною/неокличною); 

- складається зі слів, зв’язаних за змістом; 

- у реченні про когось або про щось розповідається; 

- на початку речення пишемо велику букву; 

- у кінці речення ставиться . або?  або ! 

Всі названі ознаки речення діти засвоюють практично. 

Розглянемо найважливіші види роботи, на засвоєння ознак речення. 

Добуквенний період 

1. Вчитель задає питання і вимагає: - відповідь повинна бути: точною, 

конкретною, стосуватися тільки конкретно поставленого питання, повною, 

бути цілим реченням, а не словосполученням. 

Наприклад: 

- З ким ти дружиш? 

- Я дружу з Михайликом. 

2. Школярі повинні усвідомити, що потрібно не тільки добирати потрібні слова, 

а й ставити їх у певному порядку і промовляти з відповідною інтонацією і 

силою голосу. 

- Ти  дружиш з Михайлом? (Я дружу з Михайлом). 

- Ти  дружиш з Михайлом? (Я дружу з Михайлом). 

- Ти  дружиш з Михайлом? (Я дружу з Михайлом). 

3. Згодом ставиться питання, що вимагається для відповіді добору кількох слів. 



- Що росте у лісі? (У лісі ростуть дерева, кущі). 

- Які дерева ростуть у лісі? (У лісі ростуть ялинки, сосни, берези). 

4. Потім переходимо до питань, на які можна відповісти кількома реченнями, що 

є підготовкою до складання розповідей. 

 Як ти відпочивав улітку? 

Отже, при такому порядку роботи ми відслідковуємо принцип «від простого до 

складного», що допомагає практично усвідомити і засвоїти навчальний матеріал. 

Всі завдання мають бути спрямовані на розвиток аналітико-синтетичних вмінь. 

Так, від побудови простого речення за питанням ми переходимо до побудови 

поширеного речення, а потім і до елементарної розповіді. 

Далі ставимо завдання: 

- визначити кількість речень в розповіді; 

- визначити кількість слів у реченні; 

- скласти графічну схему речення, правильно позначити початок і кінець 

речення. 

Прийшла зима. 

Посипав пухнастий сніг.  

Земля вкрилась ковдрою. 

І______   ______. 

І______   ______   ______. 

І______   ______   ______   ______. 

Потім переходимо до складання речень за графічними схемами. Бажано, щоб 

був предметний або сюжетний малюнок, які б підказували б дитині тему. 

Отже, в добукварному періоді ми вже пройшли шлях від побудови речення за 

питанням до побудови речення за графічною схемою. 

Слід ще потренуватися над побудовою речень за метою висловлювання та за 

інтонацією. 

Наприклад:  

Є речення. Воно розповідне, неокличне.  

– Діти допомагали мамі. 



Промов речення із захопленням: 

- Діти допомагали мамі! 

Запитай: 

- Діти допомагали мамі? 

- Діти допомагали мамі? 

- Діти допомагали мамі? 

Голосом покажи, про що ти хочеш запитати. 

- Попроси у реченні (спонукальне неокличне). 

Діти, допоможіть мамі. 

- Накажи у реченні (спонукальне окличне). 

При цьому термінів не вводимо. 

Відповідно – графічні схеми. 

Є речення:  І________   ________   ________. 

Утворили:   І_________   _______   _________! 

Запитали:    І________   ________   ________? 

                    І________,   ________   ________. 

                    І________,   ________   ________! 

Букварний період 

Корисно пропонувати учням читати букварні тексти, визначати кількість 

речень у тексті, зобразити модель кожного речення тексту, попередньо визначивши 

кількість слів у реченні (звернути увагу на службові слова). 

Обов’язково звертати увагу під час складання графічної схеми речення на 

порядок слів, які написані з великої букви (початок речення, власні назви) та 

розділові знаки. 

У лісі Маринка побачила зайчика, білочку й зозульку. 

І_   ____  І_____   ____   ____,  ____ й ____ . 

Післябукварний період призначений для вдосконалення набутих умінь в 

роботі над реченнями і підготувати учнів до вивчення теми «Речення» у 2 класі. 

Тренувальні вправи добукварний період 

1. Дай відповіді на питання (бажано, щоб був малюнок за темою). 



- Яка пора року настала? – (Настала осінь) 

- Де ви були на екскурсії? (Ми були в лісі) 

- Куди йдуть учні? (Учні йдуть в школу) 

- Що роблять діти в школі? (У школі діти вчаться). 

Відповіді на питання ( використовують свій життєвий досвід) 

- Хто твій друг? 

- Як звати твою маму? 

- У якому місті ти живеш? 

- У якій країні ти живеш? 

- Хто живе в Україні?  

- Що ти любиш їсти? 

- Яка твоя улюблена іграшка? 

2. Склади речення за малюнком. 

1-й рівень 

- Хто зображений на малюнку? 

- Що вона робить? 

Дівчинка малює 

2-й рівень 

- Що малює дівчинка? 

Дівчинка малює квіточку 

3-й рівень 

- Яку квітку малює дівчинка? 

Дівчинка малює рожеву квітку. 

3. Склади речення за малюнком і схемою. 

І-й – І___   ___ . 

ІІ-й   І___   ___   ___ . 

ІІІ-й  І___   ___   ___   ___ . 

 

4. Склади речення за малюнком, і графічною схемою. 

 Прийшла   білосніжна   зима . 



- прочитай його по-різному 

І___   ___   ___ ! ( із захопленням) 

І___   ___   ___ ? (запитай) 

І___   ___,   ___ .(попроси). 

Букварний період. 

Вправи аналітико-синтетичного характеру. 

1. Прочитай слово (дерева) 

Склади з ним речення. Запиши графічну схему цього речення. 

 

2. Прочитай слово (зайчик). 

Склади речення з цим словом за графічною схемою. 

І____   _____   _____ . 

Зайчик весело стрибає 

 

3. Прочитай слово (сонечко). 

Склади 2 речення з цим словом за поданими графічними схемами. 

І______   ______ . 

Світить сонечко. 

І_______   _______   ______ . 

Світить ласкаве сонечко. 

 

4. Прочитай слово (діти). 

Склади речення з цим словом за такими схемами. 

І_______     ________    __________ . 

Діти допомагали мамі. 

І_______     ________    __________? 

І_______,    ________    __________ . 

 

5. Прочитай слово (весна). 

Склади речення з цим словом за такими схемами. 



______     ______    _____. 

Настала квітуча весна. 

_______     ________    __________! 

 

6.  З подальших слів утвори речення:  

клумбі, трава, на росте. 

 

7. Серед поданих слів обери тільки ті, з яких можна скласти речення:  

прийшла, школа, барвиста, яскрава, весна. 

 

8. З’єднай слова, так, щоб утворилось речення. 

Пташки                       допомагали                                  вірші 

Діти                            вчили                                            у лісі 

Школярі                    щебетали                                     мамі 

 

9. До кожного рядка слів доберіть ще слова так, щоб поширити речення. 

 

Зайчик сховався……………………… .   

Пташенята пищали………………  . 

Учні писали………………………… . 

(букви, під кущем, у гнізді). 

 

10.  Подумайте, яких слів не вистачає, щоб скласти речення. Доберіть такі 

слова. Утворіть речення. 

Білка, живе, дуплі. 

Пташка, мостить гніздо,дереві. 

Учень відповідає дошки. 

(у, на, біля). 

 

11. Доповни речення запитаннями. 



 Хмарки    пливуть. 

 Які?  Хмарки  пливуть  де? 

 

12. Доповни речення запитаннями. 

Використовуй слова: навесні, білокорі, з вирію, у гаю. 

               Ростуть   берізки. 

 Де?  ростуть  які?   берізки . 

             Прилетіли  птахи. 

 Коли?  прилетіли   птахи  звідки? 

 

13.  Добери потрібні слова так, щоб поширити речення за питаннями. 

              Хмарки    пливуть. 

Які?  _________       _________  ____  Де?  

14.  Встанови межі речень. 

Прийшла духмяна весна вона розбудила сонну землю дерева одягнули зелене 

вбрання прилетіли з теплих країв птахи. 

 

Отже, щоб в учнів сформувалися правильні уявлення про речення вже на 

початковому етапі навчання необхідно: 

- систематично працювати над засвоєнням смислових, граматичних і 

формальних ознак речення; 

- виконувати різноманітні тренувальні вправи; 

- для аналізу добирати речення з різної кількості слів, різні за інформацією; 

- для аналітико-синтетичних вправ широко використовувати моделювання; 

- постійно дбати про застосування набутих учнями знань. 

 

 

 

 

 

 



2 клас 

 

Інформація для батьків 

 

   З розділу «Речення» у 2 класі учням необхідно засвоїти: поняття про речення як 

групу слів, що виражає закінчену думку; поділ речень за метою висловлювання на 

розповідні, питальні та спонукальні; головні члени речення – підмет і присудок;   

другорядні члени речення (без поділу на види); зв'язок між словами у реченні. 

     У процесі опрацювання теми учні мають набути вміння і навички будувати і 

правильно інтонувати речення, різні за метою висловлювання; виділяти голосом  

найважливіші в смисловому плані слова (тобто робити логічний наголос); визначати 

граматичну основу речення – підмет і присудок; встановлювати синтаксичні зв'язки 

між членами речення; конструювати речення за моделлю; складати речення і зв'язні 

висловлювання з вивченими граматичними формами. 

         

                       Теоретичний матеріал для засвоєння теми «Речення» у 2 класі 

        

     Речення виражає закінчену думку. 

 Осінь пофарбувала на деревах листя у жовтий і червоний кольори. 

 

     Речення може складатися з одного, двох, багатьох слів.  Слова в реченні 

пишуться окремо одне від одного. Перше слово в реченні пишеться з великої літери. 

   Вечоріє. Затихла природа. На небі засяяли місяць і зірки. 

  

     Кінець кожного речення позначається зниженням голосу і паузою. 

      

           
Вітер зриває з дерев пожовкле листя.// 

     

   Слова в реченні зв'язані між собою. 

У (небо) линуть птичі (зграя). 

У небі  линуть птичі зграї. 

          

                         Види речень за метою висловлювання. 

 

   Речення, в якому про щось розповідається або повідомляється, називається 

розповідним. У кінці розповідного речення ставиться крапка. 

   Перелітні птахи відлетіли у вирій. 

  Часто розповідні речення вимовляються з особливим почуттям: із захопленням, 

радістю. У кінці таких речень ставиться знак оклику ( ! ). 

  Ми дуже любим рідний край, що зветься Україна! 

           



   Речення, в якому про щось запитується, називається питальним.  У кінці 

питального речення ставиться знак питання ( ? ). 

   Кому допомагала Оленка ? 

       

  Ми часто користуємося реченнями, у яких висловлюються різні спонукання: 

прохання, запрошення, заклик, порада, заборона, застереження, наказ, тощо. 

Речення, в якому висловлюється спонукання, називається спонукальним. 

   В кінці спонукального речення може стояти крапка або знак оклику (!).Знак 

оклику ставиться тоді, коли в реченні висловлено сильне почуття. 

   Шануй своїх батька,  неньку, і буде тобі гарненько. 

  Сійся, родися, жито, пшениця! 

 

                 Таблиця  « Види речень за метою висловлювання » 

 

Які бувають речення Для чого вживаються Розділові знаки в кінці 

               речень 

  Щоб розповісти або Крапка, знак оклику. 

  повідомити про щось.         ( . ) ( ! ) 

        Розповідні Івасик  приплив  до   

  бережка.   

      

      

  Щоб   запитати   про    Знак  питання ( ? ) 

        Питальні  щось.   

  Що  зробив  Івасик?   

      

  Щоб  спонукати   до   

     Спонукальні чогось. Крапка, знак оклику. 

  Івасику-Телесику, при-          ( . ) ( ! ) 

  плинь,  приплинь  до   

  бережка!   

      

      

               

                                       Головні  слова  в  реченні 

          

     У  реченні  є  головні  слова. 

Червона калина  схилилась над водою. 

                            ________ 

    У реченні  розповідається про калину. Про калину сказано, що вона схилилась. 

Отже слова калина схилилась є головними. 

         

   В реченні  за  допомогою питань можна встановити   зв'язок між словами. 



  Калина (що зробила?) схилилась; 

  калина (яка?) червона; 

 схилилась (над чим?) над водою. 

 

                                               Дидактичні  вірші 

 

                                 Речення за метою висловлювання 

 

   Цвітуть сади. Шумлять гаї. 

   Це речення розповідні. 

   Розкажуть щось тобі й  мені, 

   І крапку ставимо в кінці. 

           

   Куди ідеш ? Ким хочеш стати ?  

   Питальні мусять запитати. 

   І ти пізнаєш їх умить: 

   Питальний знак в кінці стоїть. 

        

   Слухняним будь. Люби свій край. 

   Батькам завжди допомагай. 

   Це спонукальні. В них для нас –  

   До дії заклик чи наказ. 

      

   Як гарно тут ! Як любо жить ! 

   В кінці знак оклику стоїть. 

   Окличні речення оці –  

   Виразні, гарні, і дзвінкі !  

       

                               Головні і другорядні  члени речення 

         

   Підмет  учню відповість  

   На питання  хто?  і  що? 

   Батько,  мати,  білка,  рись, 

   Поле,  озеро,  село. 

              

   Ну а  присудок  підкаже, 

   Що  цей  підмет  витворяє: 

   Батько  сіє,  мати  в'яже, 

                 ___              _____ 

   Озеро  блищить  і  грає. 

               ________    ____ 

   Підмет  з  присудком  основа, 

   Думка  речення  у  них: 

   Ліс  шумить.  Співа  діброва. 

          _______  _____ 



   Сад  цвіте.  Лунає  сміх. 

           _____  ______ 

   Та,  крім  них,  ще  можуть  бути 

   Другорядні  всякі  члени. 

   Ось  як  любо  нам  почути: 

   Листя  шелестить  зелене. 

                __________ 

   Є  основа  тут,  звичайно: 

   Підмет – листя.  Питання – що? 

   Що ж  воно  робить?  Шелестить –  

                                        __________ 

   Присудок  підкаже  вмить. 

            

   Але  листя  це –  яке ? 

   Ось  і  відповідь – зелене. 

   Другорядний  член  оцей 

   Дасть  уявлення  конкретне. 

        

   Другорядні  члени, діти, 

   Теж  важливі  і  потрібні, 

   Всяку  думку  зрозуміти 

   Допоможуть  неодмінно. 

  

                                        

                                               Тренувальні   вправи 

 
1. Пов'яжи   наведені слова  за  змістом:  

                читати, цікавий, книжка;  

                хлопчик, рік, десять;  

                розповідь, цікавий, дуже; 

               розв'язав, складна,  задача.  

               Зразок :  читати цікаву книжку. 

          2.   Прочитай. Випиши тільки речення: 

   Навесні кожен прагне 

   А ти посадив своє дерево? 

  Як воно називається? 

  Доглядай його. 

         3.  Зміни слова в дужках так, щоб вийшли речення.  Запиши ці речення: 



Мурашка побачила на дорозі (зернина). Хотіла перенести її в свою (нірка). Але                    

не змогла сама підняти. Тоді  їй  допомогли інші (мурашка). 

4. Прочитай і спиши,  позначаючи  межі  речень. Кожне речення розпочинай з 

великої літери. В кінці речення став належний знак: 

Багато пташок залишається  у нас зимувати чи знаєте ви цих пташок а як 

допомагаєте їм узимку за цю допомогу вони віддячать вам  навесні. 

     5.   Прочитай  питальне   так, щоб одержати різні відповіді:  

          а) Сьогодні учні ходили на прогулянку? (Ходили. Так, учні. Сьогодні. Так, на 

прогулянку); 

б) Багато грибів з'явилося після дощу? (Так, з'явилося. Небагато. Так, після 

дощу). 

    6. Спиши, ставлячи потрібні розділові знаки у кінці розповідних, питальних і 

спонукальних речень. Підготуйте  і  прочитайте виразно записаний текст: 

а) Розбудили мене сьогодні серед ночі гуси вони у нас в сараї ночують і чого це 

вони раптом почали  ґелґотати  хто їх наполохав аж ось чую у нічному небі диких 

гусей це їх родичі відлітають у вирій (За М. Стельмахом). 

б) На жовтій квітці Оленка помітила білого метелика підкралася до нього 

тихенько й схопила за крильця  мамо, поглянь, який красивий то навіщо ж ти його 

мучиш  дівчинка відпустила гарного метелика на волю. (За В. Бабенком). 

6. Перебудуй спонукальні речення у розповідні і запиши: 

За столом завжди сиди спокійно. Не три руками по скатертині. Не читай під 

час їди. Не забудь подякувати за обід. 

7. Перебудуй розповідні речення у спонукальні і запиши: 

Не можна гратися на проїжджій частині вулиці. Не можна ховатися від 

дощу під одиноким деревом. Не можна купатися під час грози. 

8. Пошир речення другорядними членами: 

На (якому?)...двері причепився дятел. Він добуває з-під (ч о г о?)...шкідливих 

комах. Тому дятел є дуже (я к и м?)...птахом. 

9. Встанови зв'язок між членами речення за допогою питань. Допиши 

потрібні слова: 



Із баштану на машині возить літо спілі дині. 

Літо (що робить?)...; 

возить (що?)...; 

дині (які?)...; 

возить (звідки?)...; 

возить (на чому?).... 

10. Знайди у  реченні  головні  слова.  Встанови  зв'язок  слів  у  реченні за     

допомогою  питань. 

Лелеки  летіли  через  море  додому. 

Прозора  крига  вкрила  річку. 

У  полі  завиває  сердитий  вітер. 

                                                Творчі   вправи 

     1.Зі  слів  кожного  рядка  склади  речення.  Запиши. 

        Пише,  Галинка, красиво. 

        Сиділа,  дереві,  на,   білочка. 

       Росте,  берізка,   у,  білокора,  гаю. 

       Лілія,  ставку,   росте,  водяна,  на.    

     2.  Прочитай.  Поділи  текст  на   речення.  Запиши.  Добери   до   тексту   

          заголовок.  Допиши,  як  діти  доглядали  за  пташкою. 

               Галя  і  Петрик  гралися  в  парку  на  снігу  вони  побачили  знесилену   

         пташку  діти  принесли  її  у  школу  пташка  стала  жити  у  клітці. 

     3.  Склади  речення  за  опорними  словами  так,   щоб  серед  них  були 

         розповідне,  питальне,  спонукальне ;  окличне,  неокличне. 

                Ліс,  вітер,  поля,  сніжинки,  килим,  зима. 

4. Прочитай. Пошир  речення  за  допомогою  слів  з  довідки. Запиши. 

    Свище  вітер. Насунула хмара. Полив  дощ.  З'явилися  калюжі. Біжать  

струмки.  Виглянуло  сонечко.  Зазеленіла  травичка. Сміються  діти. 

Останнє  речення  перебудуй  у  спонукальне  із  звертанням. 

5. Склади  речення  із  розсипаних  слів.  Встанови  зв'язок  слів у  реченні. 

Землі,  торкнулося,  сонячне,  холодної,  проміння. 



Розпустилися,  на  деревах,  листочки,  зелені. 

 

    6.  Знайди   речення,  яке  відповідає  поданій  схемі. 

         Хто ?                                           Що  зробив ? 

              

         Який ?                                             Де ? 

         Пухнастий  сніжок   вкрив  землю  теплою  ковдрою. 

         Дзвінкоголосий   соловейко  заспівав  у   саду. 

        Сердитий  вітер  зриває з  дерев  останнє  листя. 

7.  Склади  речення  за  поданою  схемою. 

Що  робить?                                     Що ? 

                                                             

    Як ?                                             Який ? 

    8. Склади   схеми   речень. 

        Біля  хати  цвітуть  прекрасні  мальви. 

        Вузенька  стежка  біжить  до  кринички.  

9. З  поданих  слів  склади  речення. Запиши  їх  так,  щоб  вийшов  текст. 

Добери  заголовок. 

а) землю,  сніжок,  на,   падає,  легкий 

б) дворі,  хуртовина,  кучугури,  снігу,  у,  намела,  шкільному 

в) школи, до,  школярі,  з,  прийшли,  лопатами 

г) працювали,  весело, вони,  повітрі,  на,  свіжому. 

     10.  Прочитай.  Подумай,  якими  словами  можна   доповнити  ці  речення.  

            Користуйся  словами   з  довідки. Запиши  ці  речення. Підкресли  головні   

            слова.   

                 Прийшло   …  літечко.  Шумлять  …   сосни.  Зацвіла  …  липа.   

            Достигає  …   суниця.  …  співають  птахи. 

            Слова  для  довідок:  високі,  духмяна,  тепле,  дзвінко,  солодка. 

            Склади  і  запиши   спонукальне  речення  із  звертанням   про  охорону 

         природи   людьми. 



                                           Тестові   завдання 

Визнач  правильну  відповідь. 

         1.  Речення – це  … 

а) набір  слів,  складів,  букв; 

б) слово  або  група  слів,  що  виражають  закінчену  думку; 

в) слова,  що  виражають  звертання. 

          2.  За  метою  висловлювання  речення  бувають: 

                а)  розповідні ,  питальні,  спонукальні ; 

                б)  розповідні,  окличні,  неокличні. 

          3.   За  інтонацією  речення  бувають: 

                 а)  звертальні,  неокличні; 

                 б)  окличні,  неокличні. 

          4.   У  кінці  розповідних  окличних  речень  ставимо: 

                 а)  крапку; 

                 б)  знак  оклику; 

                 в)  знак  питання. 

           5.  У  спонукальних  реченнях  висловлюється: 

                 а)  спонукання  до  дії; 

                 б)  звертання; 

                 в)  повідомлення; 

          6.  Визнач  тип  речення  за  метою  висловлювання: 

                Люди,   будьте   справжніми  друзями  природи! 

              а)  питальне; 

              б)  спонукальне; 

              в)  розповідне. 

           7.  Визнач,  скільки  у  тексті  спонукальних  речень. 

                 Ти  живеш  у  третьому  тисячолітті. Ким  ти  хочеш  стати ? 

           Давай  поміркуємо.  Шахтарем,  хліборобом,  лікарем, металургом,   

          учителем  … 

                 Ким  би  ти  не  став,  будь  господарем  своєї  землі!  Не  марнуй   



         дорогоцінний  час !  Не   відкладай  на  потім  велику  роботу!  Твори  добро,   

        даруй  людям  радість   сьогодні,  у  цю  хвилину! 

         а)  5; 

         б)  6; 

         в)  7. 

  8.  Вибери  правильно  побудоване  речення: 

        а)  На  іскристий  лежить   полях  сніг. 

        б)  На  сніг  іскристий  лежить  полях. 

        в)  На  полях  лежить  іскристий  сніг. 

  9.  Визнач  речення,  яке  відповідає  схемі: 

        …    _____    _____   …   …    …  . 

                              _____ 

        а)   Дзвенять  над  галявиною  пташині  голоси. 

        б)  Лісова  галявина  потонула  у   мелодійній  пісні. 

        в)   Лісова  галявина  потонула  у  чудовій  мелодійній  пісні. 

 10.  Вкажи  речення,  у  якому   головні  слова  визначені  правильно: 

        а)  Хмарки  спалахнули  від  сонячного  проміння. 

                            _________ 

        б)  Дерева  освітилися  рожевим  світлом. 

                           _________ 

                                    

   

  

 

    

                                         

 

  

             

 

 



 3 клас  
Інформація для батьків 

 

   Під час вивчення розділу «Речення» учні 3-го класу закріплюють і узагальнюють 

вивчене про речення в 1–2 класах; знають і визначають головні члени (підмет і 

присудок) та другорядні (без поділу їх на види); вдосконалюють знання про 

звертання та розділові знаки при них; встановлюють за допомогою і під 

керівництвом вчителя смислові і граматичні зв’язки між словами в простому 

реченні. 

   Опрацьовуючи тему, учні мають набути вміння і навички правильно інтонувати 

речення, різні за метою висловлювання та  вираженням експресії (почуттів); 

виділяти звертання в усній формі інтонацією, а на письмі – комами, знаком оклику; 

використовувати форми кличного відмінка; визначати граматичну основу речення; 

встановлювати зв’язки між членами простого речення; будувати прості і складні 

речення зі звертанням та однорідними членами за зразком та схемами; поширювати 

речення за питанням і схемами; перебудовувати два простих речення в одне. 

 

Теоретичний матеріал для засвоєння теми «Речення» у 3 класі 

 

 

   Пригадай! За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та 

спонукальні. 

 

  Якщо речення вимовляється з особливим почуттям, то вони стають окличними. 

Окличними можуть бути розповідні, питальні і спонукальні речення. В кінці 

окличних речень ставиться знак оклику. 

Як хороше тут! 

 

   Звертання – це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. 

Під час вимови звертання виділяється голосом, а на письмі – комою або знаком 

оклику. 

Спи, мій малесенький, солодко спи. 

Геть, розбишако, в далекі степи! 

 

   Слова в реченні, що відповідають на певні питання, називаються членами 

речення. 

   хто?    що роблять?              де? 

  Учні       вчаться               у школі. 

 

   Член речення, який вказує про кого або про що говориться в реченні, називається 

підметом. 

   Підмет відповідає на питання хто? або що? 

Продзвенів шкільний дзвінок. 

 



   Член речення, який вказує, що говориться про підмет, називається присудком. 

Присудок відповідає на різні питання: що робить? що зробить? що робив? що 

робили? яким є підмет? хто він такий? та ін. 

Продзвенів шкільний дзвінок. 

 

   Підмет і присудок – це головні члени речення, його основа. 

Продзвенів шкільний дзвінок. 

 

   Усі інші члени речення є другорядними. 

Продзвенів шкільний дзвінок. 

 

   Візьми до уваги! Питання між головними членами речення можна ставити від 

підмета до присудка і навпаки – від присудка до підмета. 

Листя (що робить?)злітає, 

злітає (що?)листя. 

 

Так зв’язуються головні і другорядні члени речення: 

 

З гір повіває холодний вітер.      Підручник ст. 52 

 

повіває                        що?                                вітер                          що робить? 

                  

 звідки?                                                                     який? 

 

                        з гір                                                                    холодний 

 

 

 

Члени речення підкреслюй так: 

 

                                             підмет            _________ 

 

присудок        ‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

                                             другорядні 

                                             члени  речення ……… 

 

 

Тренувальні вправи: 

3 клас 

1. Прочитай. Визнач, до якого виду належать речення. 

Рідна мова в рідній школі! 

Що бринить нам чарівніш? 

Що нам ближче, і миліш, 



І дорожче в час неволі? 

(О. Олесь) 

 

Любіть Україну, як сонце любіть, 

Як вітер, і трави, і води… 

(В. Сосюра) 

 

Ти наше диво калинове, 

Кохана материнська мово. 

(Д. Білоус) 

 

2. Склади три речення, різних за метою висловлювання, вживаючи слово діти. 

 

3. Перебудуй розповідні речення в спонукальні. 

Ми любимо свою землю. 

Перед їжею треба мити руки. 

За партою слід сидіти рівно. 

 

4. Прочитай сполучення слів. Знайди серед них речення. Випиши їх, поставивши в 

кінці відповідний розділовий знак. Підкресли в реченнях граматичну основу. Визнач 

вид речення. 

  

Слухайте казку; поводитися чемно; зранку качка з качатами; яка чудова в цьому 

році осінь; високо в небі; сонце опускається за обрій; ниткою червоною; які слова 

люди називають «добрими». 

 

5. Прочитай. Розстав пропущені розділові знаки. Підкресли звертання. 

 

Де ти білочко живеш? 

Що ти білочко  гризеш? –  

У зеленому ліску. 

У дуплі, у сосняку 

Я гризу горішки, 

І гриби, і шишки. 

 

6. Прочитай. Підкресли головні і другорядні члени речення. 

 

До нас завітала золота осінь. Лісові мешканці заготовляють на зиму корм. 

Жовтогруді миші носять у нірки жолуді. Моторні білочки сушать на гілках гриби. 

 

7. Доповни речення другорядними членами речення. Підкресли головні члени 

речення.  

Світить сонце _____________ . 

Берізка пожовтіла __________ . 

Листя шелестить ___________ . 



Їжачок спить ______________ . 

Соловейко співає __________ . 

 

8. Встав пропущені слова, добираючи їх за допомогою запитань. 

 

У лісі (хто?) … знайшли (кого?) … . У нього була поранена (що?) … . Зайчик не міг 

(що робити?) … . Ми принесли (кого?) … додому і доглядали його. Скоро лапка (що 

зробила?) … . Ми відпустили зайчика (куди?) … .  

 

 

9. Встанови зв'язок між словами в реченні. 

 

Юннати оберігають зелені насадження. 

З гір повіває холодний вітер. 

У нірку заглянув перший промінець. 

 

10. Склади і запиши речення за схемами. 

_______     ‗‗‗‗‗‗    … . 

…    ________   ‗‗‗‗‗‗ . 

‗‗‗‗‗‗‗‗   ________   … . 

 

 

Творчі завдання: 

 

1. Склади і запиши речення, що відповідають даним моделям. 

 

Що?  що роблять?  де? 

Хто?  що робить?  що?  чим? 

Який?  хто?  що робить?  як? 

 

2. Спиши, вживаючи звертання у потрібній формі. Постав пропущені розділові 

знаки. 

 

Ти прекрасна вечірня (зоря)! 

Урочисто і лагідно ти сяєш. 

 

(Мама) іде вже зима, снігом травицю вкриває. 

 

Скажи мені (фантазія) як допомогти в безмірнім людськім горі? 

 

3. Перепиши речення. Доповни їх потрібними словами. 

 

На клумбі росли червоні, рожеві, … квіти. 

Осінні місяці називаються так: вересень, жовтень, … . 

Ми любимо яблука, груші … . 



 

4. Заміни подані словосполучення одним словом. Утвори з цим словом речення 

так, щоб воно виступало підметом. 

 

Зразок. Маленький заєць – зайчик. 

Сидить зайчик на пеньочку та й гірко плаче. 

 

Маленька книжка - … . 

Велика рука - … . 

Малий палець - … . 

 

5. Перероби речення так, що головний член речення став другорядним. 

 

Зразок. У небі яскраво світило сонце. 

             Небо яскраво освітлювалось сонцем. 

 

Школярі змайстрували шпаківні. 

Вітер зривав з дерев листя. 

Діти у лісі збирали жолуді. 

 

6. Зі слів кожного рядка склади речення. Виділене слово став на початку. 

 

Дитячий, відкрився, недалеко, школи, від, садочок; 

     Буваємо, у, маленьких,   ми, часто, друзів, наших; 

     Пісні, танці, дітьми, з, розучуємо; 

     Моделі, хлопчики, літаків, виготовляють; 

     Лялькам, дівчатка, сукні, шиють.  

 

    Чи утворюють ці речення текст? Якщо так,  то добери заголовок. У кожному 

реченні підкресли головні члени речення. 

 

7. Зміни слова у реченнях так, щоб текст  мав назву «Вечір ». 

Пошир речення другорядними членами. 

Ранок 

Зійшло сонце. Прокинулись міста і села. Люди ідуть на роботу. Діти 

поспішають до школи. 

 

8. Склади речення за опорними словами так, щоб серед них було розповідне, 

питальне й окличне. Запиши речення, ставлячи потрібні розділові знаки в 

кінці речення. 

 

Ліс. Вітер. Поля. 

 

9. Відшукай речення, до якого підходить дана схема: 

_______   ‗‗‗‗‗‗‗ …   …   …   … . 



 

Море гойднуло його і обернуло хвилею. 

Яскравий сонячний промінь заглянув у вікно. 

Лебеді летіли з холодний країв у теплі землі. 

 

10. З двох речень утвори одне. 

 

 Тепле весняне сонечко пригріло. 

Тепле весняне сонечко розтопило сніги. 

 

Галки літали в небі. 

Галки дуже голосно кричали. 

 

Мишко уважно спостерігав за їжачком. 

Їжачок кудись поспішав. 

 

Тестові завдання: 

1. Продовж речення. 

 

Речення – це … 

а) слово; 

б) кілька слів; 

в) слова, що виражають закінчену думку. 

 

2. За метою висловлювання речення бувають: 

 

а) розповідні;            г) окличні; 

     б) питальні;               ґ) неокличні. 

     в) спонукальні; 

 

3. За інтонацією речення бувають … 

 

а) розповідні;              г) окличні; 

б) питальні;                 ґ) неокличні. 

в) спонукальні; 

 

4. Що є основою речення? 

 

а) головні члени речення: підмет і присудок; 

б) другорядні члени речення; 

в) слова і словосполучення. 

 

5. На які питання відповідають підмети? 

 

а) Який? яка? яке? які? 



б) хто?  що? 

в) скільки?  котрий?   

 

6. На які питання відповідають присудки? 

 

а) Хто? що? 

б) що робить?  що робив?  що зробила?  яким є підмет?  хто він такий?  

в) який?  яка?  яке?  які? 

 

7. Познач речення, в якому є звертання. 

 

а) До чого ж пташки веселі, красиві, співучі. 

б) Прилітайте, дорогі гості, поласувати просом, ягодами горобини і калини. 

в) Маленькій пташці я дякую за пісню весняну. 

 

8.Склади і запиши речення зі слів. Визнач граматичну основу у реченні. 

 

за, шумлять, зелені, селом, гаї. 

 

8. Поділи текст на речення. Випиши питальні речення. 

 

Восени 

Це було восени хлопці пішли гуляти в ліс як гарно в лісі а скільки пташок сидить 

на дереві чого це вони до купи злетілись птахи зібрались летіти у вирій. 

 

9. За змістом розповідного речення побудуй і запиши питальне речення. 

 

Восени перелітні птахи відлітають у вирій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 клас 
 

Інформація  для  батьків 
       Під час вивчення розділу «Речення» учні 4-го класу закріплюють  вивчене про 

речення  в попередніх класах, а саме види речень за метою висловлювання, головні і 

другорядні члени речення, встановлення  зв’язку слів у реченнях  за допомогою 

питань. 

       Опрацьовуючи тему, учні мають набути вміння і навички поширювати речення  

словами і словосполученнями;відновлювати зміст деформованих речень;виявляти в 

реченні однорідні члени;вживати кому при однорідних членах речення, поєднувати 

однорідні члени речення сполучниками І, та, але, а (без повторення); правильно 

інтонувати речення з перелічуванням та протиставленням;будувати речення з 

однорідними членами за зразком, за даними схемами мати уявлення про складне 

речення. 

Теоретичний  матеріал  для засвоєння теми «Речення» в  4-му класі 
Коли вивчається розділ «Речення», важливим є встановлення зв’язку  між словами у 

реченні. У процесі цієї роботи в учнів починає формуватися поняття про 

словосполучення як будівельний матеріал для речення. У словосполученні завжди 

встановлюється односторонній зв’язок постановкою питання від головного слова до 

залежного  прапор (який ?) синьо-жовтий; книжка (чия ?) моя; сиджу  (під чим ?) під 

деревом. 

     З перших кроків необхідно навчати дітей правильно використовувати термін 

«словосполучення». Слід так формулювати завдання, щоб не допускати змішування 

термінів. 

     1.Випишіть головні члени речення і всі словосполучення. 

     2.Випишіть з речення всі сполучення слів. 

     3.Випишіть пари зв’язаних між собою слів. 

     4.Встановіть зв’язки між усіма членами речення. 

 

У ході аналізу речень взаємозв’язані слова слід записувати парами або відображати 

зв’язки на схемі речення. 

     

В 4-му класі вивчаються речення з однорідними членами. Учні мають засвоїти  

поняття про те, що однорідні члени речення відповідають на одне і те саме питання і 

зв’язані з одним і тим же словом; однорідними можуть бути підмети, присудки і 

другорядні члени речення; однорідні члени поєднуються за допомогою інтонації 

перелічування та протиставлення та сполучників і(й), та, а, але; за відсутності 

сполучників і (й) між однорідними членами ставляться коми; перед сполучниками а, 

але завжди ставляться коми; при однорідних членах можуть бути залежні слова. 

 

 

 

 



В п р а в и   при вивченні речень з однорідними членами 
 

1.Виразно прочитайте строфу з вірша Ліни Костенко. Знайдіть однорідні члени . 

Встановіть , які це члени речення 

 

Співає ліс захриплими басами, 

Веде за повід стежечку худу. 

 

2.Визначте, чи є в реченні однорідні члени. Якщо є, то які це члени і на які питання 

вони відповідають. 

 

Ти душу й серце дітям віддала, 

Вділила всім по крапельці тепла… 

 

3.З’ясуйте, чи є в реченні однорідні члени. На які питання вони відповідають, з 

якими словами зв’язані 

 

Відлетіли ці дні голубами 

У захмарну, заобрійну вись- … 

 

4.Знайдіть однорідні члени. Яку роль у реченні вони виконують. Якими частинами 

мови виражені. Поставте, де треба, розділові знаки. 

 

Бринить, співає наша мова 

Чарує, тішить і п’янить. 

 

5.Визначте у реченні головні його члени. Встановіть зв’язки за допомогою питань з 

іншими членами речення. 

 

Не гнуться долу під вітрами 

Лиш стовбури дубів старих. 

 

 

Прочитайте уважно речення і визначте  ньому ряди (групи) однорідних членів. 

Доведіть правильність своїх дій. 

Нашу хазяйку всі люблять і шанують. А скільки чудових, барвистих речей, скільки 

светрів, спідничок, шапочок , шарфиків щодня виробляють її добрі, розумні руки. 
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Теоретичний матеріал «Складне речення» 
Програмою для початкових класів передбачено практичне ознайомлення 

четвертокласників зі складним реченням. Ознайомлення відбувається під час аналізу  

речень, зіставлення простих і складних, побудови складних речень за поданим 

зразком, схемами. Насамперед треба порівняти просте речення зі складним, щоб 



діти зрозуміли основні їх ознаки у простому реченні є лише одна граматична основа, 

у складному – дві і більше. 

 

Для роботи над складним реченням будуть корисними такі  в п р а в и . 

 

1.Об’єднайте подані речення в одне складне. Використайте для цього сполучники. 

 

Настала весна. Зазеленіли ліси і поля. 

 

2.Прочитайте речення. Визначте в них основи. Складіть речення за зразком. 

 

Батьки завжди радіють, коли їхні діти добре вчаться. 

 

3.Прочитайте речення. Знайдіть у  них основи. Зі скількох частин складається кожне 

речення. 

 

Сім’я вечеря коло хати, 

Вечірня зіронька встає. 

 

Затихло все, тільки дівчата 

А мати хоче научати, 

Та соловейко не дає. 

 

Затихло все, тільки дівчата 

Та соловейко не затих. 

 

4.З’єднайте подані речення у складні. Використайте для цього сполучники за 

змістом(і, а, але, хоч, бо та ін..) 

 

Сонце вже високо піднялося в небі. Брат лише тепер вирушає в похід. 

 

Давно закінчилися уроки, Хлопці не покидали стадіону, Вони гралися м’ячем. 
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5.Прочитайте строфу з вірша. Відшукайте складне речення. Обґрунтуйте свій вибір.  

 

Вже покорчились сніги. 

Вже в яри потоки ллються, 

Зеленіють береги, 

В небі жайворонки в’ються. 

 

6.Прочитайте. Спишіть складне речення. Поясніть розділові знаки в іншому реченні. 

 



 

Вже ось-ось сади, гаї 

Уберуть зелені шати. 

Защебечуть  солов’ї, 

Стануть горлиці  турчати. 

 

7.Прочитайте строфи з віршів Олександра Олеся. Скільки речень у кожній з 

них.Скільки основ. Назвіть їх. 

 

Ведмідь старий згадав минуле, 

З жуком пустився у танок, 

А потім  всі лягли й поснули 

На свіжім килимі з квіток. 

 

 

Гроза пройшла… Зітхнули трави, 

Квітки голівки підвели, 

І сонце, тепле і ласкаве, 

Спинило погляд на землі. 

 

8.Розставте розділові знаки. Одне із речень є складним. Назвіть його. 

 

Вечір за селом  чорній імлі спить ліс взимку  під снігом він спить тихо-тихо 

Марійка сидить перед грубкою в якій весело палахкотять сухі дрова мама прилягла 

на часинку та й заснула. 

 

 

 

 

 

 


