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2 клас  «Текст» 

До уваги батьків ! 

Згідно « Програми для середньої загальноосвітньої школи» на кінець 

2 класу учень повинен уміти: 

- добирати, або вибирати із запропонованих заголовок до 

навчального тексту, відповідний його темі: 

- визначати в тексті зачин, основну частину, кінцівку; 

- дотримуватися абзаців у процесі списування: 

- удосконалювати навчальні і власні тексти, усуваючи лексичні 

повтори. 

Текст 

2 клас 

Пригадай: 

Завдання №1 

     Зв’язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені у 

певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. 

     У тексті є початок ( зачин ), основна частина, кінцівка. Кожна частина 

починається з нового рядка – абзацу. 

     Зачин називає тему висловлювання. (Що? Де? Коли?) 

     Основна частина розкриває думку, намічену в зачині. (Як? Чому? Хто? 

Що?) 

     Кінцівка завершує текст, підводить до висновку. (Що з того? Для чого?) 

Типи текстів: 

- розповідь (Що сталося? Що відбулося?) 

- опис ( Який? Яка? Яке? Які? ) 

- міркування  ( Чому? ) 

- З яких частин складається текст? 

- Які бувають тексти за метою висловлювання? 

 

Завдання №2 

Добери до тексту заголовок. 

     Восени я приніс у школу зайченя. Спочатку воно всіх боялося і ховалося під 

шафу. Потім звірятко звикло до дітей, і вони годували його морквою та 

капустою. Навесні діти відпустили зайченя на волю. 



2.Зі слів кожного рядка побудуйте речення. Запишіть. Визначте тип тексту. 

Доберіть заголовок. 

   Восени, лісі, цікаво, у. 

 Пролетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на. 

 Принесла, дзьобі, вона, жолудь, у. 

 Його, під, ховати, почала, коріння. 

 

3.Прочитайте. Переставте абзаци так, щоб вийшов текст. Доберіть заголовок. 

Запишіть утворений текст. 

     Та раптом Наталка з Миколою зупинилися здивовані. Перед ними на стежці 

сиділо мокре кошеня і жалібно нявчало. І ось кошенятко солодко муркоче на 

теплій ганчірці. Діти подружилися з ним і назвали Дружком. 

Був холодний осінній ранок. Падав дрібний дощ. Хотілося швидше добігти до 

школи. 

4.Зі слів кожного рядка склади речення. Запиши їх прочитай текст. 

Хитра лисиця 

на, лежить, хитра, снігу, лисиця; 

над, кружляють, нею, ворони; 

лисиця, ноги, очі, витягнула, закрила; 

одна, клюнула, лисицю, в хвіст, ворона; 

тут, спіймала, ворону, і побігла, в, лисиця, ліс. 

 

5.Прочитай речення. Чи відповідає їхній зміст заголовку? Якими реченнями слід 

доповнити текст? 

Снігова баба 

Взимку діти гралися, у дворі. Руки у них замерзли. Але баба снігова вийшла гарна. 

 

6.Склади і запиши оповідання ― На дачі‖. Встав замість крапок потрібні слова з 

довідок. 

     В нас є… . Там ми … капусту, огірки, помідори, … , … . На дачі посаджені … 

та … . На них ростуть … . Цього року буде гарний урожай … та … . 

Слова для довідок: дача, посадили, фруктів, овочів, дерева, кущі, плоди. 

7.Прочитай текст. Які слова повторюються в ньому? Заміни їх іншими словами. 

Запиши виправлений текст. 

     Зайчик зупинився на галявині. Зайчик злякано прислухався до шелесту дерев. 

Лячно зайчикові самому в лісі. 

Перевір себе! 

Будова тексту 

ВАРІАНТ 1 

1. Текст - це ... 

а) зв'язані за змістом слова; 



б) зв'язані за змістом речення; 

в) зв'язані за змістом словосполучення. 

 

2. Текст складається: 

й) із зачину, основної частини, кінцівки; 

б) з основної частини; 

в) із зачину і кінцівки. 

 

3. Допиши незакінчений текст і добери до нього заголовок. 

     Оленка прийшла зі школи. Мама ще не повернулася з роботи. Дівчинка .... 

 

4.Встав, де потрібно, м'який знак і спиши. Добери заголовок. 

     Прийшла весна. Припекло ласкаве сонечко. Незабаром набубнявіют... брун...ки, 

зазеленіют... листочки, розцвітут... тюл...пани. 

 

5. Прочитай текст. Визнач який це текст. 

     Моя киця Мурка — велика витівниця. Вона гарна. Тільки вушка і ніс білі. 

Шерсть у Мурки гладенька і блищить на сонці. 

а) текст - розповідь; 

б) текст - опис; 

в) текст - міркування. 

 

6. Перестав речення так, щоб вийшов текст. 

Кошеня 

     Воно причаїлося на гілці біля годівнички. Кошеня захотіло зловити пташку. Він 

сміливо кинувся на розбишаку. Це помітив горобець. 

 

ВАРІАНТ 2 

1. Текст - це ... 

а) не пов'язані за змістом речення; 

б) пов'язані за змістом слова; 

в) пов'язані за змістом речення. 

 

2. До тексту можна дібрати: 

а) заголовок;  

б) слова;  

в)речення. 

 

3. Прочитай текст. Визнач, який це текст. 

     Восени хлоп'ята знайшли в кущах журавля. У нього було поранене крило. Діти 

принесли пташку в село. Вони довго лікували його. І журавель видужав. 

а) текст-розповідь; 

б) текст-опис; 

в) текст-міркування. 

 



4. Перестав речення так, щоб вийшов текст. 

Щиглик 

     Посадив його у клітку. Щиглик перестав співати. Зимою Василько знайшов 

щиглика. Хлопчик пожалів пташку і випустив її на волю. 

 

5.Добери заголовок із дужок. 

     Облітає лится з клена. Клен від холоду тремтить. Біля клена килим золотий 

лежить.( Осінь. Клен. Золотий килим) 

 

6.Продовжи і запиши незакінчений текст. Добери заголовок. 

     На полі зібрано врожай. Трактор переорює стерню. А поруч поважно ходить 

лелека. Птах…  

     Доведи, що це текст.   

 

     

ВАРІАНТ 3  

Текст-розповідь. Текст-опис  

1. Текст – це: 

а) заголовок; 

б) речення; 

в) зв’язані за змістом речення. 

 

2. Визнач, який це текст. 

     Проникла мишка в хлів. Побачила вона розсипане зерно. Підбігла мишка до 

нього. А мишоловка цап мишку за лапку! 

а) текс-опис; 

б) текст-міркування; 

в) текст-розповідь. 

 

3. Мета тексту-розповіді - це: 

а) розповісти про щось; 

б) описати предмет; 

в) запитати про щось. 

 

4. З поданого тексту випиши тільки кінцівку. 

    Заготівля дров  

     Бабусі й дідусеві привезли дрова. Дідусь порубав її на тонкі полінця. Артемко й 

Надійка носили дрова в сарай. Добре працювати гуртом! 

 

5. Прочитай, поділи текст на речення і запиши. Добери до тексту заголовок. 

     їжачок боїться води хитра лисиця закочує їжачка в річку у воді їжачок 

розгортається тоді лисиця хапає його зубами.  

 

6. За поданим початком склади і запиши 3-4 речення про свої канікули.  

     Влітку я побував (побувала) ... 



 

ВАРІАНТ 4 

1. Визнач, який це текст. 

     У мого друга є киця Варварка. Вона така красуня! Сама руденька. Кінчик 

хвоста білий, а зелені очі так і світяться. Всім подобається Варварка!  

а) текст-розповідь;  

б) текс-опис; 

в) текст-міркування. 

 

2. Мета тексту-опису - це: 

а) розповісти про щось; 

б) щось описати;  

в) запитати про щось. 

 

3. З поданого тексту випиши тільки зачин. 

Кульбаба 

     Кульбаба як лікарська рослина відома давно. Вона має довге, зубчасте листя, 

жовту квітку. У кульбаби добре розвинений корінь. Тому вона росте скрізь. 

4. Прочитай, поділи текст на речення і запиши. 

     У лісі швидко насувається вечір темні тіні лягають попід деревами старі 

сосни стоять непорушно надвечірнє сонце сховалося за деревами. 

 

5. Добери до тексту заголовок.  

 

6. За поданим початком склади і запиши 3-4 речення про свої канікули. 

Прийшла чарівниця зима. 

 

 

 

 

3 клас 
До уваги батьків ! 

Згідно « Програми для середньої загальноосвітньої школи» на кінець 

3 класу учень повинен уміти: 

- визначати в тексті зачин, основну частину, кінцівку; 

- відновлювати деформований текст, 

- впізнає художні, наукові, науково – популярні та ділові тексти: 

- визначає тему та мету тексту: 

- добирати заголовок до навчального тексту, відповідний його темі: 



          - впізнає і визначає кількість абзаців:  

             - зв’язує два сусідні речення в тексті: 

             - складає і записує художні і науково – популярні описи за 

поданим зразком: 

            - будує текст – міркування за зразком та поданим зачином: 

           - складає тексти - інструкції щодо виготовлення окремих предметів. 

 

                          ТЕКСТ 

Пригадай! 

Текст — це зв'язані за змістом речення. Те, про що йдеться у тексті, — це його 

тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати 

заголовок. 

Текст можна поділити на абзаци. Абзаци зв'язані між собою за змістом. Кожен 

абзац починається з нового рядка. 

 
Текст-розповідь розповідає про одну або кілька подій, що відбуваються в певній 

послідовності. 

Текст-опис описує людину, предмет, погоду, трудовий процес тощо. 

Текст-міркування доводить, пояснює, робить висновок. 

Ознаки тексту: 
• тема й головна думка; 

• зв'язок речень за змістом; 

• певна послідовність речень; 

• використання мовних засобів. 

 

                                           Текст. Добір заголовків 

1.Із запропонованих заголовків добери до тексту найбільш влучний. 

Жовтокоса  чарівниця – осінь примчала на золотому коні у ліс. Торкнулася 

чарівною паличкою верхівок дерев. І зашелестіли  на них багряні  

Шати. На землі рясніє барвистий килим. 

 Чудовий килим! 



(Осінь. Золота осінь. Чарівниця – осінь. Щедра осінь) 

2. До тексту добери заголовок. 

 Сергійко посадив деревце. Воно було кривеньке і негарне. Сусіди диву- 

валися: ―Навіщо отой непотріб у землю встромив?‖ Але хлопчик старанно 

доглядав саджанець. Обкопував його, підживлював, поливав, збирав гусінь.  

 Пройшли роки. Сергійкове деревце  стало гарним, струнким, вигналося ген над 

хатаю.   

 (Сергійко – садівник) 

                                                Тема і мета в тексті 

1.Визнач тему тексту. Яка мета цього тексту? Добери заголовок. 

           Мурашки – дуже корисні тварини. Живуть вони переважно в лісах. 

Охороняють дерева від шкідливих комах. Житла вони влаштовують під старими 

пеньками. Мурашині сім’ї дуже дружні і працьовиті. 

 (Заголовок. Мурашки. Тема. Життя тварин. Мета. Любити природу, оберігати 

її, зокрема мурашок.) 

 

2.Прочитай вірш. Визнач тему і мету цього тексту. 

Ти, дитино, покликана захищати своїми  долоньками 

крихітну свічечку букви ―і‖, 

а також, витягнувшись на пальчиках, 

оберігати місячний серпик букви ―є‖. 

бо кажуть, дитино, що мова наша – солов’їна.(І.Малкович) 

(Тема. Рідна мова, слово рідне… Мета. Любов і шанобливе ставлення до рідної 

мови.) 

 

3.Прочитай текст ―Зимне диво‖. Визнач його тему і мету. 

           Люди сіють хліб. Щедро оспівана ця праця людська. Зерно для людини і досі 

залишається земним дивом. Воно безсмертне. Кинуте в землю, стає колосом. 

Наливається соками землі й сонця. Красується, тішить урожаєм. 

Нелегко дається хліб. Справжню його ціну знають хлібороби. 

(Тема. Хліб. Ціна хлібові. Мета. Шанувати працю хлібороба і бережно ставитися 

до хліба) 

 

4. Чи всі речення відповідають темі та меті тексту? Познач зайве. Добери 

заголовок. 

           Який урочистий стоїть ліс у своєму зеленому вбранні! Тихо шумлять дерева 

під теплим сонячним промінням. Ось стрункий клен про щось ніжно шепоче. 

Поблизу великого пня красується горобина. На полях, у садах, на городах 

збирають урожай. У пишних шатах стоять велетні – дуби. 

 

5. Чи відповідає заголовок  темі та меті тексту? Доберіть свій заголовок. 

Курличуть в небі журавлі 



           У кінці вересня – жовтня птахи відлітають на південь. Відлітають вони по 

- різному. Зграї птахів прямують великим правильним трикутником. Гуси летять 

вервечкою, а качки  - прямою шеренгою. Зозулі відлітають поодинці. 

                            

Засоби зв’язку речень у тексті 

1.Прочитай текст. Знайди слова, що повторюються. Заміни їх синонімами. 

Запиши удосконалений текст. 

           Маленьке горобенятко випало з гнізда. Горобенятко жалібно пищало. 

Андрійко знайшов горобенятко. Андрійко посадив горобенятко у гніздо. 

(Горобенятко, воно; пташеня, маля, бідолаха; Андрійко, він, хлопчик, малий.) 

2.Удоскональ текст, уникаючи повторень. Добери заголовок. 

     Рябчик живе у густому великому лісі.Тут рябчик завжди знаходить, чим 

підживитися. Взимку  - бруньками, сережками з дерев, в інші пори року – ягодами. 

На деревах рябчик спочиває. Чудово літає між вітами.  Притулившись до 

стовбура. Рябчик ховається від ворогів. 

Потренуйся! 

1. Спиши текст. Добери до нього заголовок. Побудуй звукову модель виділеного слова. 

     Ось ранок. Ясний та погожий ранок після короткої ночі. Зірочки кудись зникли 

у синю безодню блакитного неба. Край його палає рожевим вогнем. Піднімається 

сизий туман. 

(За Панасом Мирним) 

2. Прочитайтекст. Спиши. Добери до нього заголовок. Побудуй звукову модель 

виділеного слова. 

     Вирує навколо чарівна золота осінь. Виблискують у небесній сині жовтою 

різьбою берези. Святковими стоять у своїй красі золотаво-червоні клени. Сяють 

вдалині ще вбрані в свої шати дерева. 

 

3. Спиши текст. Добери до нього заголовок. Підкресли двоскладові слова. Напиши, хто 

полюбляє збирати липовий нектар. 

     У зеніті літа по дібровах розливається солодкий медовий запах. Звідки він? 

Здогадатися неважко: зацвіла липа. Ось вона, вся облита кремовим цвітом. 

Тисячі дрібних квіточок виділяють такий аромат, що його відчуєш і на значній 

віддалі. 

 

4. Зі слів кожної групи побудуй речення і запиши. Визнач тип записаного тексту. 

Добери до нього заголовок. 

1. Ліс, дарунками, восени, своїми, дарунками, калини, червоніють, кетяги. 

2. Цілими, ростуть, родинами, опеньки. 

3. У, вологі, дні, теплі, можна зустріти білі гриби, рижики, маслюки. 

 

5. Прочитай. Розташуй речення відповідно до того, як відбувались події. Запиши 



текст. Підкресли в кожному реченні слова, які допомогли тобі встановити 

послідовність подій. 

Через деякий час вилупилось п'ятеро гороб'яток. 

Дзьобики у них жовті й м'якенькі. 

А замість пір'ячка ріденький пушок. 

Цілими днями батьки носять своїм маляткам їжу. 

За віконцем малі горобчики в'ють собі гніздечко. 

Ось гніздечко і готове. 

 

6. Прочитай. Розташуй речення відповідно до того, як відбувались події. Запиши 

текст. Добери заголовок. 

Він збирає осінні листочки. 

З них їжачок зробить м'яку постіль на зиму. 

Біля мене заворушилась листяна кулька. 

Я йшов лісом і збирав різнокольорові листочки. 

Я торкнув її ногою. Та це їжак! 

(За Юрієм Старостенком) 

7. Склади і запиши запрошення для однокласників на свято «Козацькі розваги». 

 

8. Прочитай текст. Знайди в ньому опис собаки і випиши його.  

     Я дуже люблю собак. У нас є собачка Білка. У неїдовга м'яка шерсть, 

пухнастий, завжди піднятий угору хвостик. Лапки маленькі з гострими 

кігтиками. Мордочка у Білки біленька, лише носик чорний, як ґудзик. 

Білка любить м'ясо, сир і цукерки. Вона дуже слухняна і виконує мої накази. Білка 

приносить користь: стереже наш дім. 

 

9. Прочитай і порівняй два тексти. Визнач тип кожного. Спиши художній текст. 

1. Ромашка — однорічна рослина, Стебло пряме, розгалужене. Листки дрібно 

розсічені. Квіти мають жовту середину та білі дрібні пелюстки. Деякі види 

ромашки мають лікувальні властивості. 

2. На затишній лісовій галявині росла ромашка. її яскрава жовта голівка з білими 

пелюстками кожного ранку зустрічала сонечко. Висока і струнка, немов цариця, 

красувалася вона серед трав. Своїми зеленими листочками вона ніби загравала з 

метеликами і бабками. 

 

10. Прочитай текст. Визнач його тип. 

     Мурашки — наші друзі. Вони роблять родючішим ґрунт, розносять на далекі 

відстані насіння рослин. А ще воюють з різними шкідниками лісу, саду та городу. 

У мурашнику панує злагода, і кожен знає своє діло. Запиши міркування, 

використовуючи слова з тексту. 

Мурашки корисні комахи, тому що ... 



 

11. Прочитай текст. Запиши його тему одним реченням. 

Ти завжди пам'ятатимеш мамин голос, мамині очі, 

мамині руки. Мама навчила тебе ходити, говорити. Мама прочитала тобі першу 

книжку. Мама завжди поряд з тобою. Усе, що ти бачив, ніби починалося з мами. І 

любов до Батьківщини починається з любові до матері. (За Юрієм Яковлєвим) 

 

12. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин, основну частину, кінцівку. Спиши зачин. 

Бушує, піниться схвильоване море. На берег набігають хвилі, розлітаються на 

дрібненькі краплини. Море стає чорним, зловісним. Виє, голосить вітер. 

Сонце яскраво сяяло на блакитному небі. Його проміння переливалось у прозорій 

безодні моря. Та раптом воно кудись зникло. Здійнявся вітер. 

Насунули темні, грозові хмари, які закрили небо. Вони пливли швидко, набігаючи 

одна на одну. Небо потемніло. 

13. Запиши, як треба звертатися в листах, листівках, у запрошеннях до вказаних осіб. З 

одним словом склади і запиши речення. 

 

Олексій, Тетяна, Марійка, Лариса Петрівна, Віктор Іванович, Надія Михайлівна, 

Олександр Васильович. 

 

14.Склади і запиши вітання своїм знайомим з нагоди їхнього дня народження. 

 

15.Напиши листа до своїх бабусі й дідуся. Запроси їх до себе. 

 

16.Склади і запиши текст за поданим початком. 

Пізньої осені Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. 

Був тихий сонячний день. Дівчатка підійшли до великої яблуні. На гілці вони 

побачили велике яблуко... 

(За Василем Сухомлинським) 

17. Прочитай текст. Визнач його тип. 

     Наші предки дуже шанували воду. Вважалося великим гріхом кинути в річку чи 

озеро сміття, каміння. Не можна було бити по воді. Вважали, що вода має велику 

цілющу силу. Вода миє, очищає. З лікувальною метою люди збирали росу, а воду 

брали до схід сонця у річці. 

Запиши міркування, використовуючи слова з тексту. Наші предки шанували воду, тому 

що... 

 

18. Прочитай кінцівку тексту. Про що розкажеш у зачині та основній частині? Запиши весь 

текст. Добери заголовок. 



Раптом дівчинка побігла за каштаном, що покотився на край тротуару. Дівчинка 

підняла знахідку й простягнула його хлопчикові, який вдячно подивився дівчинці в 

очі. 

 

19. Склади і запиши твір-опис кульбабки за опорними словами і словосполученнями. 

Весняна квіточка, жовта, тепла, схожа на сонечко, стебло ніжне, з отвором 

усередині, листки ніжно-зелені, наче вирізьблені, соковиті. 

 

20. Прочитай.   Подумай,   як  переставити   частини,   щоб утворився зв'язний текст. 

     Та на одному з кущів він побачив якийсь дивний руденький гриб. Раптом гриб 

стрибнув — і прямо до рибалки в човен. У човні він перетворився на мокру перелякану 

білочку. 

Рибалка довіз її до берега. Білка одразу вискочила з човна й пострибала в ліс. 

Рибалка ставив сітки на лящів у залитих паводком луках. Він повільно пробирався 

човном крізь кущі, що стирчали з води. (За Віталієм Біанкі) 

 

21. Склади і запиши оголошення для учнів початкових класів про початок занять 

гуртка «Умілі руки». 

 

22. Прочитай. Визнач тип  кожного тексту. Запиши науковий текст, дібравши до 

нього заголовок. 

 

1. Зацвіла у квітні сон-трава. Галявина стала схожа на святковий килим. Ніби весна-

художниця розмалювала її фіолетовими барвами. Кожна рослинка вбралась у м'який 

білий пух і стала схожа на щось надзвичайно чарівне і ніжне. 

2. Сон-трава — багаторічна рослина. Вона росте на галявинах, добре освітлених 

сонцем. Період цвітіння — квітень. Стебло її завдовжки 10-20 см. Квітка-дзвіночок 

складається з шести пелюсток світло-фіолетового кольору. 

23. Прочитай. Добери заголовок і запиши текст. Визнач його тип. Слова останнього 

речення поділи вертикальними лініями для переносу. 

На столі стояв кухлик з молоком. Кицька його побачила, і схотілося їй молочка. 

Скочила на стіл — та до кухлика. Аж тут лихо: голова в кухлик не влазить. Так 

гарно молоко пахне, а язиком до нього кицька не сягне. Засмутилася вона, але 

ненадовго... Скоро кицька зметикувала, що їй робити. Вона почала вмочувати лапку 

в молоко й обсмоктувати її. Умочить лапку, обсмокче з неї молоко й знову вмочає. 

(За Борисом Грінченком) 

24. Склади і запиши розповідь про свою маму за поданими запитаннями. 

1. Як звати твою маму? 

2. Де і ким працює твоя матуся? 

3. Опиши її зовнішність (яка вона на зріст, які очі, волосся, усмішка). 

4. Чому ти любиш свою маму? 



 

25. Доповни пункти плану і запиши. 

План  

1. Іде по ... весна. 

2.... підсніжники — перші квіти весни. 

 3. Гарячі сонечка ... мати-й-мачухи. 

 4.... проліски — квіти душі.  

Слова для довідок: землі, тендітні, квітів, голубі. 

  

26. За планом (вправа 27) і початками абзаців склади і запиши розповідь з елементами 

опису про весняні квіти. Добери заголовок. 

Іде по землі тепла і радісна весна. 

На пригрітих... 

Весна зігріла і схили річок. 

Там ... 

А коли сонце піднялося у небесній блакиті,... 

Квіти — це душа землі. Вони ... 

27. Склади записку, адресовану бабусі (мамі, татові), що містить якусь інформацію, 

прохання тощо. Використай у ній слова ввічливості. 

Перевір себе! 

1. Прочитай. Розташуй речення так, щоб вийшов зв'язний текст. 

Потім звик і жив у нас давно. 

Він не вмів літати. 

Біля дерева ми знайшли маленького горобчика. 

Ми принесли його додому. 

Спочатку горобчик не хотів їсти, боявся нас. 

 

2. Прочитай. Розташуй речення так, щоб утворився текст. Запиши його. 

Тепло світить березневе сонце. Його  прикриває  сухе  велике листя  торішнього 

бур'яну. 

Повіває лагідний вітерець. 

Він шелестить густою торішньою травою. 

Під кущем бур'яну народилося зайченя. Сидить воно у ялиці під корінням. 

(За Олександром Копиленком) 

3. З кожної групи слів склади і запиши речення. 

Сонячний дощик 

Блукав, я, лісом, довго. 

День, і, був, сонячний, спекотним. 

Синя, раптом, хмарка, набігла. 

Дощик, посипався, дрібний. 



Але, все одно, сонечко, світило, яскраво. 

Дощові, на, землю, краплини, падали. 

У, краплинах, промінчики, дощу, сонячні, грали. 

(За Георгієм Скребицьким) 

4. Прочитай текст. Добери заголовок. Визнач зачин, основну частину, кінцівку. 

Спиши кінцівку. 

Закінчився урок читання. Почалася велика перерва. Усі учні класу вийшли на шкільне 

подвір'я. Тільки Василько і Мар'янка залишились у класі. Вони сьогодні чергові. Діти 

провітрили класну кімнату, витерли дошку. 

Скоро пролунає дзвінок. Але в чергових все готове до наступного уроку. 

 

5. Прочитай текст. Добери заголовок. Спиши зачин. Річка біжить між зеленими луками 

й огинає ліс. 

Високі стрункі берези і клени шумлять над її берегами. Діти полюбляють ходити 

до лісу. У лісі тихо. Тільки вітер колише верхів'я дерев. Порушує цю тишу щебет 

пташок, кування зозулі, стукіт дятла. Діти збирають суниці, спостерігають за 

барвистими метеликами і працьовитими бджолами. Добре в лісі! Скоро вечір. Гарно 

відпочивши, діти йдуть додому. 

 

6. Прочитай текст. Випиши опис квітки. 

Під густими кронами дерев, серед буйної трави розцвітають лісові конвалії. Вони 

наповнюють повітря ніжним п'янким ароматом. Великі темно-зелені листки, як 

долоньки, тримають стрілку білих квіточок. Ці квіти схожі на сріблясті дзвоники, 

запашні й ніжні. Але цвіте ця квітка недовго і має лікувальні властивості. 

Вона занесена до Червоної книги України. 

 

7. Прочитай текст. Визнач його тип. Випиши опис лисички. Після довгої прогулянки по 

лісу сів я перепочити. 

Повівав легенький вітерець, десь лунав стукіт дятла. Та раптом мою увагу 

привернув шурхіт листя. На галявину вибіг лис. Його золотиста і пухнаста 

шерсть вилискувала на сонці. А на шиї у нього був ніби біленький комірець. Свій 

пухнастий хвіст лис ніс обережно. Він ніби усміхався, показуючи свої білі гострі 

зуби. Потім, пригнувшись до землі, тихо зник. 

 

8. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Визнач тип тексту (опис, розповідь, 

міркування}. 

Весна — період пробудження природи. Розпускаються дерева, зеленіє трава, 

розцвітають квіти. Зустрічають весну звірі і птахи. Пташки в'ють гнізда і ви-

водять пташенят. Тому не можна галасувати у весняному лісі, вмикати надто 

голосно музику. Ви можете злякати пташку, вона злетить з гнізда, яєчка, які 

вона насиджувала, захолонуть, і з них ніколи не виведуться пташенята. Отже, не 

галасуйте, послухайте, як шумить ліс! 



9. Прочитай. Запиши міркування, користуючись словами тексту. 

Відпочиваючи на природі, будьте уважними та обережними. 

Ніщо не губить все живе так швидко і безжалісно, як вогонь. Від нього легко 

може початися лісова пожежа. Пожежу в лісі важко погасити. Від вогню гинуть 

дерева і тварини. Простежте, щоб у лісі не залишилося навіть іскри 

непогашеного вогню. 

Відпочиваючи на природі, треба бути уважним і обережним тому, що ... 

 

10.Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Визнач тип тексту (опис, розповідь, 

міркування). 

Полісся — величний край дикої краси. За густими лісами, за синіми озерами 

розкинулися села. Сині бори пестять під сонцем свої сизі верховіття. Шелестять 

ніжно колискову пісню. Повіє вітер із заходу — закипить гнівом зелене море. 

Пожене тоді верховіттям густий шум. 

11. З кожної групи слів склади і запиши речення, щоб утворився зв'язний текст. 

Гніздечко 

Полем, школярі, йшли. Вони, колоски, збирали. 

Гніздечко, Юрко побачив, раптом. 

В, лежала, ньому, суха, травичка, м'які, стебельці, і. 

Це, жайворонка, було, гніздо. 

В, ця, житті, пташка, гніздо, в'є. 

12. Прочитай текст. Усунь помилки, пов'язані з невиправданим повторенням одного й 

того ж слова. Запиши виправлений текст. 

Калина 

Не було в народній медицині корисніших ліків від застуди, ніж калина і калиновий 

сік. 

Свіжі ягоди калини з медом та водою вживали при кашлі, серцевих захворюваннях. 

Соком калини навіть очищали обличчя, щоб рум'янилося. Калина — це користь і 

здоров'я. 

                                      

Завдання для самоперевірки 

ВАРІАНТ 1 

1.Текст – це: 

а) кілька речень, не зв’язаних однією думкою; 

б) кілька слів, зв’язаних однією думкою; 

в) кілька речень, зв’язаних однією думкою. 

 

2. Речення виражає: 

а) закінчену думку;  

б) звертання; 

в)речення - це кілька слів. 

 



3. Вкажи правильну відповідь: 

З яких частин може складатися текст? 

а) із зачину, речень, слів; 

б) із слів, абзаців, речень; 

в) із зачину, основної частини, кінцівки. 

 

4. Вибери правильне твердження. 

а) абзац у тексті включає речення, зв'язані між собою за змістом; 

б) абзац у тексті включає речення, не зв'язані між собою за змістом. 

 

5. Вибери правильне твердження. 

Дома ми дали їжакові їсти. У лісі ми знайшли їжака. Він їв хліб, пив молоко. 

а) запропоновані речення є текстом; 

б) запропоновані речення не є текстом; 

 

6. Заголовок тексту - це: 

а) тема тексту;  

б) назва тексту; 

в) мета тексту. 

 

7. Прочитати даний текст. Добери заголовок. 

     Осінні місяці - це час, коли більшість наших птахів стає мандрівниками. Вони 

відлітають у теплі краї - вирій. 

Летять, звісно без компаса, але ніколи не зіб'ються зі свого маршруту. Ці 

перельоти тривають уже тисячі років: кожен птах мандрує своїм шляхом. 

 

8. Познач тему тексту. 

а) осінні місяці;  

б) теплі краї; 

в) відліт птахів. 

 

9.Напиши, як ти допомагаєш птахам взимку (2-3 речення ),  
 

10. Склади і напиши оголошення про класні збори. 

 

11. Запиши кілька слів, правопис яких потрібно запам'ятати. 

 

ВАРІАНТ 2 

1. Текст - це: 

а ) словосполучення; 

б) речення, об'єднані за змістом; 

в) кілька речень. 

 

2. Абзац - це: 

а) слово, або кілька слів, зв'язаних між собою за змістом; 



б) одне або кілька речень, зв'язаних між собою. 

 

3. Текст складається: 

а) із зачину, основної частини, кінцівки; 

б) із заголовка, абзаців 

в) із слів, абзаців, речень. 

 

4. Вибери правильне твердження. 

     Глухар - типовий лісовий птах. Він живе у тайзі. Сьогодні глухарі взяті під 

охорону. 

а) запропоновані речення є текстом; 

б) запропоновані речення не є текстом. 

 

5.  Кінцівка тесту - це:  

а)розповідь про події; 

б)висновок.  

б) назва тексту; 

 

6.Пронумеруй речення в такому порядку, щоб вийшов текст. 

Вони готуються до відльоту в далекі теплі краї  

Раптом удалині із-за лісу з'явилася хмарка  

Це зовсім і не хмарка, а величезна зграя шпаків 

 Вона насувалась швидко-швидко і зростала на очах 

 Сонячний осінній день 

 

7. Прочитай даний текст. Добери заголовок. 

 

8. Прочитай текст. Запиши одним реченням його тему. 

 

9. Склади і запиши вітання однокласникові з днем народження. 

 

10. Запиши кілька слів, правопис яких потрібно запам'ятати. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 клас  «Текст» 

До уваги батьків ! 

Згідно « Програми для середньої загальноосвітньої школи» на кінець 

4 класу учень повинен уміти: 

- знаходити в тексті зачин, основну частину, кінцівку; 

- виявляти в тексті слова, які несуть на собі важливі відомості 

тексту: 

- самостійно визначати тему та мету тексту: 

          - добирати заголовок до навчального тексту, відповідний його темі,   

          або меті тексту:   

               - зв’язувати  два сусідні речення в тексті за допомогою особових  

             займенників: 

          - ділити текст на частини за поданим планом і самостійно записує  

             кожну частину тексту з абзацу:  

            - аналізувати тексти – міркування, тексти – описи та будувати,  

            удосконалювати їх. 

                        -  написати особистий лист, адресований близькій людині,     

                         ровеснику.   
 

Текст 

 

Текст — це зв'язані за змістом речення. Те, про що йдеться у тексті, — це його 

тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати 

заголовок. 

 



Текст можна поділити на абзаци. Абзаци поєднуються між собою за змістом. 

Кожен абзац починається з нового рядка. 

Текст-розповідь розповідає про одну або кілька подій, що відбуваються в 

певній послідовності. 

Текст-опис описує людину, предмет, погоду, трудовий процес тощо. 

Текст-міркування доводить, пояснює, робить висновок. 

Ознаки тексту: 

• тема й головна думка; 

• зв'язок речень за змістом; 

• певна послідовність речень; 

• використання мовних засобів. 

Потренуйся! 

1.Прочитай текст. Про що в ньому йдеться? Добери заголовок. Спиши. 

     Була тепла ясна осінь. Осіннє повітря було прозоре, тихе. На заході, під 

безхмарним небом, стояло золоте велике сонце. 

     Під його косим промінням золотом сяяло листя лип та беріз. Зеленіли темним 

листом яблуні, рожевіли груші. На вербах листя порідшало, поблідло. 
(За Михайлом Коцюбинським) 

2.Прочитай текст. Про що ти дізнався з нього? Спиши останнє речення. Підкресли 

головні та другорядні члени речення. За допомогою питань встанови зв’язок між 

словами у реченні. 

     Тяжка доля випала нашій Україні. Оглянешся у глиб століть — а там війни, 

повстання проти чужинців, боротьба за незалежність. У цій боротьбі 

народжувалися й народні думи та пісні. Серед них найдзвінкіші — про запорізьких 

козаків. Дорожили запорожці своєю славою. 

 

3.Прочитай текст. Визнач, який це текст (опис, розповідь, міркування). У 

виділеному реченні встанови зв'язок слів. 

     Сон влітає до хати, бере Харитю під своє крило. Срібний місячний промінь 

тихо сяє на білій голівці дівчинки, всміхається. Він гуляє по смаглявому личку та 

по білих дрібненьких зубках. Харитя спить солодким сном. 

(Михайло Коцюбинський) 

 

4.Прочитай текст. Визнач, який це текст. Добери заголовок. Про що ти дізнався з 

нього? Запиши другий абзац. 

     Білі берізки одягають навесні золотисті сережки. А міцні дубки радісно 

простягають своє гілля до сонця. Хто ж охороняє здоров'я дерев? 

     Це робить дятел. Цілий день проводить він медичний огляд своєї ділянки. 

Перелітає з дерева на дерево. Заглядає в кожну щілину. Від його гострого дзьоба 

не сховатися жодній шкідливій комасі.  

                                                                                               (За Юрієм Старостенком) 

 



5.Прочитай текст. Заміни повтори іншими словами і запиши відредагований текст. 

     Мурашка поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Мурашка побачила під 

деревом крихти горішка. Скуштувала мурашка смачного горішка і понесла до 

мурашника. Розповіла мурашка іншим мурашкам про знахідку. 

 

6.Спиши текст, вставляючи пропущені букви. Добери заголовок. 

     Сон.чко зайшло. Надворі почало т..мніти. На заході небо ще ч..рвоніло. На 

сході понад з.леним лісом воно ще с..ніло. Але ніч вже простелилась чорним 

сукном по с..лу. 

     Бл..щали тільки білі стіни хат проти заходу. Все ж..ве готувалось до сну. 

(Степан Васильченко) 

 

7.Прочитай текст. Яка тема і мета цього тексту? Добери заголовок. Спиши. 

     Білокора береза навесні здається давно позбавленою життя. Коли ж сонячне 

проміння прогріє її, береза майже вмить прокидається. 

     Береза любить сонце. Смарагдами виблискує її листя під промінням літнього 

сонця і, прогріте наскрізь, спалахує золотом у світлі осіннього дня. 

(За Юрієм Збанацьким) 

 

8.Прочитай текст. Випиши опис крокодила. 

     Крокодил має довгий тулуб, вкритий товстою лускою, витягнуті щелепи із 

численними гострими зубами, які стирчать навіть із закритої пащі. 

     Дорослі крокодили споживають у їжу все, навіть таких великих тварин, як 
жирафи. 

9.Прочитай текст. Випиши опис хлопчика.  

                                                                           Школяр 

     Микола такий школярик гарнесенький був! Сумирненький, сором'язливенький, 

млявенький, як дівчинка. Та ще ж такий чорнобривенький, білолиценький. Носик 

невеличкий, щічки круглесенькі. Ще й чубок кучерями. 

   Страх яке до книжки хлоп'я було: читає, одно читає. 

10.Спиши текст, поділяючи його на речення. Розстав розділові знаки. 

     Чи бував ти колись рано вранці у лісі яка краса першими зустрічають сонечко 

пташки вони щебечуть на всі голоси потім починають метушитись звірі, комахи 

ліс наповнюється гомоном і п'янким запахом свіжості 

 

11.Прочитай. Перестав абзаци так, щоб утворився зв'язний текст. 

     Щодня котові в пазурі потрапляло дві або три миші. Моторошно було мишам 

від цього сусіда. І вирішили вони подарувати коту чоботи. 

     Жив собі кіт Марко. А під ним у коморі жили миші. Прокинувся він і побачив 

подарунок. Став кіт Марко у чоботи і від радощів затанцював. 

 



12.Прочитай текст. Визнач, який він: науковий чи художній. Доведи свою думку, 

запиши. 

                                                                              Кульбаба 

     Кульбаба лікарська — цінна рослина. Настій із квіток п'ють при багатьох хворобах. 

Молочним соком закапують очі при запаленні. 

     Листки кульбаби містять вітаміни, солі заліза, кальцію й фосфору. 

     Після намочування в солоній воді вони придатні для приготування салатів. 

 

13.Прочитай текст. Склади і запиши до нього план.                                                                   

                                                   Вічнозелена гостя 

     У сиву давнину наші предки-слов'яни зустрічали Новий рік із квітучою вишнею. 

     Згодом квітучу біляву вишню замінила вічнозелена ялина. З давніх-давен у 

багатьох народів ця лісова красуня була символом мужності, героїзму, життя, бо 

й у холод і спеку зберігала незмінним темно-зелене вбрання... 

     Так і лишилася вічнозелена красуня бажаною святковою гостею всіх дорослих і 

великою втіхою для дітей. 

(За Аллою Коваль) 

 

14.Прочитай і порівняй тексти. Про що в них йдеться? Спиши науковий опис 

рослини. 

1.Цвітуть соняшники. Озвучені бджолами, вони чомусь схожі для мене на круглі 

кобзи, які земля підняла зі свого лона на високих живих стеблах. Живе тіло кобз, 

пахуче, припорошене жовтим пилом, поросле пелюстками, світиться і золотіє.

  

(Євген Гуцало) 

2.Соняшник — однорічна трав'яниста рослина з товстим стеблом, великими 

листками і суцвіттям у вигляді кошика, оточеного жовтими пелюстками. У 

кошику утворюється до двох тисяч плодів із насінням. 

3.На високому стеблі велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на 

сонце. Тому і називають її соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши 

пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зірниця, пелюстки тремтять. То соняш-

ник чекає сходу сонця. 

(За Василем Сухомлинським) 

 

15.Прочитай текст. Визнач, який це опис — художній чи науково-популярний. 

Спиши перше речення. Підкресли власні назви. 

     Кактуси — це особливі рослини, які живуть у пустелях Північної та 

Центральної Америки. Вони мають безлистий м'ясистий стовбур, у якому 

зберігається вода. Оскільки вони не мають листя, то й вологи вони випаровують 

мало. Більшість кактусів колючі, і це захищає їх від поїдання голодними і 

спраглими пустельними тваринами. 

(З енциклопедії «Про все на світі») 

 

16. Допиши твір за його початком. Добери заголовок.  



     Осінній ліс приваблює нас не лише красою, а й зустрічає своїми дарунками. 

Чого тут тільки не знайдеш восени! 

 

17. Зі слів кожного рядка склади речення. Визнач тип записаного тексту. Добери 

заголовок. 

     Налетів, і, вітер, буйний, почав, з, листя, горобини, зривати. 

Вітру, а, ялинка, не, злякалася. Настовбурчила, голочки, свої, вітер, і 

поколола. 

      Його, і, не, злякалися, плодинки-намистинки.  

      За, міцно, вхопилися, вони, гіллячки. 

 

18.Прочитай початок тексту. Доповни його описом конвалії. Добери заголовок. 

     Що може бути таким простим і таким чарівним, як конвалія? Запиши свої 

міркування. 
     Восени у лісі є багато грибів. Але незнайомі гриби збирати не можна ... 

19.Запиши свої міркування. 

    Мурашки — корисні тварини. Вони ... 

 

20.За опорними словами склади і запиши розповідь «Барви осені». 

     Золотаво-червоні клени, розфарбувалися, переливаються бронзою осики, 

виблискують у небесній сині, жовтою різьбою, красуні берізки, яскраве листя, 

коричневі блискучі каштанчики, зриває, вітер. 

 

21.За опорними словами склади і запиши текст. 

                                           Працьовитий їжак 

     Скоро, холоди, настануть. 

     Через, чимчикує, їжачок, пеньок, густа трава, тягне, листя, запашне, 

стелить, постіль, зимові, до, весняного сонечка, просить, будуть, снитись, лісові, 

йому, сни. 

22.Прочитай текст і поділи його на речення. Спиши, розставляючи розділові 

знаки. 

     Учителька повела маленьких першокласників у поле був тихий осінній ранок 

високо в небі летів ключ перелітних птахів вони тихо курликали від цього в степу 

було сумно 

 

23.Прочитай текст. Перестав абзаци так, щоб утворився зв'язний текст. 

     Прийшов Петрик до річки рибу ловити. Сів коло мосту, скинув брилик. Скрізь 

тихо. Нікого нема. Закинув він у воду вудку, чекає. 

    Встав Петрик раненько. Тихо зібрався, навіть не снідав, і швидко на рибалку. 

    Та ось клюнула рибка! Витяг її Петрик. Гарний вилов! 

 

24.Запиши речення в такому порядку, щоб утворився текст. Добери заголовок. 



Збудив очеретину. 

Побіг берегом ставка. 

Прокинувся вітерець, вибіг із-за куща. 

Запалала ранкова зірниця. 

Прокинувся й метелик. 

Ось уже скоро сонечко зійде. 

                                             (За Володимиром Сухомлинським) 

23. Порівняй тексти. Спиши науково-популярний опис тварини. 

1.Вовк — розумна, витривала і обережна тварина. Це хижий звір, який може 

відразу з'їсти до десяти кілограмів м'яса. Живуть вовки парами. Своє житло 

(лігво) будують серед коріння дерев, у густих хащах недалеко від води. 

2.Вовк... Вимовиш це слово — і одразу немов відчуваєш на собі подих володаря 

хащі. У багатьох із нас лише за однієї згадки про нього зрадливо холоне в грудях. 

     А знати правду про сірого вовка потрібно, адже він не якесь страхіття, а 

реально існуючий, сильний, розумний та красивий звір. 

 

24.Прочитай текст. Визнач його тип. Добери заголовок. Спиши.  

     Надворі осіння вітряна ніч. Низько у небі стримить, як золотий серп, пізній 

місяць. Блискучий, мов недавно викуваний. Через нього спотикаються хмаринки, 

прудкі й ворухливі, як рибки. Біжать вони кудись отарами і табунами, 

розгойдуючи по землі хвостатими тінями. 

(Степан Васильченко) 

25.Прочитай текст. Склади і запиши до нього план. 

                                                         Трускавець 

     Трускавець розкинувся поміж гір, неначе у великому котловані. До нього 

підступають високі гори. З них часто наповзають тумани. Тоді все заливає дощ. 

Сірий, густий, надокучливий. День і ніч він плюскотить по дахах. 

     Тисячі людей з парасольками п'ють воду «Нафтуся». Вони приїхали сюди 

лікуватися. 

(За Іваном Цюпою) 

26.Прочитай текст. Випиши опис зубра. Запиши звукові моделі виділених слів. 

                                                               Зубр 

     Могутній бик триметрової довжини на коротких ногах і заввишки майже 

два метри та масою до однієї тонни. Велика важка голова, яку він пригинає до 

землі, увінчана короткими, але гострими рогами. З голови, шиї й передньої 

частини тіла звисає густа довга грива. Хвіст — з китицею на кінці. Такий 

«портрет» зубра. Ці тварини досить рухливі. 

27.За даним початком продовж розповідь.  

     Усі діти люблять читати книжки. Вони є джерелом знань. Щоб зробити 

книжку, потрібно докласти чимало праці. 

 

28.Запиши свої міркування. 



     Восени у лісах є багато різних грибів. Є серед них і отруйні. Але їх не можна 

нищити, тому що ... 

29.За опорними словами склади і запиши розповідь на тему «У цирку». 

Опорні слова: ходили в цирк, із друзями, на арені, у кумедних костюмах, під 

куполом, повітряні акробати, цікаві мавпи, слони, ведмеді, коні, із захопленням, 

цікаво і весело. 

 

28. Спиши текст. Визнач тему та мету тексту.Склади звукові моделі виділених 

слів. 

     Тільки рідне слово має таємничу здатність тримати життя. Тільки від 

порога рідної мови ти можеш виходити на широкі шляхи світу. Слово в пісні — 

як вода в річці. Жива вода рідної мови підніме тебе на ноги, відкриє тобі шляхи 
в майбутнє. 

(За Іваном Драчем) 

29.Прочитай і спиши текст. Слова в дужках постав у потрібній формі. Добери 

заголовок, визнач мету. 

     Протягом століть скриня в Україні була у великій (пошана). Сюди складали 

одяг, (рушників), полотно, прикраси. В (ньому) зберігався посаг (наречена). 

Скриню господарі (ставити) на видному місці. Професія скринника була почесною. 

Виробляли (скриня) з липи, (тополя), берези, (вільха), верби. 

Довідка: посаг — майно, гроші, що їх дають батьки, родичі нареченої, коли вона 
виходить заміж; скринник — той, хто виготовляє скрині. 

30.Доповни речення словами за змістом. Склади коротку розповідь і добери 

заголовок. 

Мама вишиває (що?)... Нитки лягають на тканину (як?)... 

Орнамент виходить (який?)... На ньому зображені (що?)... 

Мені подобається (що?)... 

31.Склади речення і прочитай текст. Добери заголовок. Підкресли слова, які 

допомагають зв'язати речення в тексті. 

Верба, священним, деревом, є. 

в, піснях, оспівана, Вона, народних, словами, багатьма, ласкавими, вербу, 

тримають, Освячену, образами, за. Букети, котиків, з, вербових, є, найкращим, 

для, подарунком, рідних, знайомих, та. 

 

32. З поданих слів склади і запиши речення. Підкресли речення, яке тобі 

сподобалося найбільше. Поясни, чому. 

краплі, блищать, роси, сонці, на; 

на, виблискують, самоцвітами, сонці, роси, краплі. 

33. З поданих слів склади і запиши речення. Підкресли речення, яке тобі 

сподобалося найбільше. Поясни, чому. 



курчатками, жовтенькі, на, висипали, кульбабки, траву; схилах, кульбабки, на, 

розцвіли, зелених 

 

34. З поданих слів склади і запиши речення. Підкресли речення, яке тобі 

сподобалося найбільше. Поясни, чому. 

траві, на, блищали, осінньої, численні, павутини, нитки; повітрі, у, літає, 

бабиного, павутиння, літа 

 

35. Спиши речення, підкресли слова в переносному значенні. 

 Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Тополі поволі стоять собі, мов сторожа 

розмовляють з полем. Пишається калинонька, явір молодіє. 

 

36. Встав антоніми. 

1.Як є початок, то й... буде. 

2.Геть пішло з країни горе — розлилося... морем. 

3.Порожня бочка гучить, а повна ... 

4.З великої хмари... дощ буває. 

 

37.Прочитай. Заміни виділені слова антонімами. Добери заголовок і запиши свій 

текст. Як змінився текст? 

     Сонце заходить, прощаючись із землею. Затихає легенький вітерець. 

Перестають співати пташки. Люди повертаються з поля. 

38.Прочитай. Заміни виділені слова антонімами. Добери заголовок і запиши свій 

текст. 

     Прийшла весна. Зазеленіли дерева. Дні стали довшими, а ночі — коротшими. 

Прилетіли перелітні птахи. У полях починається гаряча пора. 

 

39.Прочитай речення. З поданих у дужках синонімів вибери потрібне слово і 

запиши з ним речення. Підкресли, який із синонімів не може бути використаний. 

     Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою. (Спить, куняє, дрімає) земля 

під глибоким снігом. Дівчина хитро (посміхається, регоче, сміється). 

 

40.До іменників шлях, учень, хата добери з дужок синоніми. 

 (Школяр, дорога, будинок, путь, хмарочос.) 

 

41.До прикметника хоробрий добери і запиши синоніми. З одним із них склади і 

запиши речення. 

42.До дієслова йти добери і запиши синоніми. З одним із них склади і запиши 

речення. 

43.Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? Це опис чи міркування? 

Доведи. Запиши речення, у якому висловлюється твердження. 

     Обкладинка — важлива частина книжки, її обличчя. На обкладинці друкується 

прізвище автора, назва книги. Обкладинка оберігає книгу, робить її красивою. 



44.Прочитай текст. Про кого в ньому розповідається? Це опис чи міркування? 

Доведи. Запиши речення, що висловлює доведення. 

     Їжак — корисна тварина. Він знищує велику кількість шкідливих комах і 

гризунів. Цим приносить користь сільському господарству. 

45.Прочитай текст. Про кого в ньому розповідається? Це опис чи міркування? 

Доведи. Запиши речення, в якому розповідається про повадки лиски. 

                                                              Лиска 

     Лиска проворна і красива. Шкурка аж вилискує, вушка стирчать, хвіст 

прапорцем. Ступає повільно, м'яко, до всього придивляється, дослухається, 

вгадуючи товкотнечу мишей-полівок під снігом. 

46.Удоскональ текст, поставивши слова у потрібній формі. До слова калина 

добери споріднені слова. 

     Колись у (кожна) хаті на рушниках, (скатерті), (сорочка) квітли (багряний) 

маки, (співучий) калина, (дубовий) листя. Дуб був священним деревом слов'ян. 

(Черво'ний) калинонька уособлювала (молодий) дівчину. (Калинова) кетяги є 

символом нашої України. 

47.Прочитай текст. Знайди в ньому недоліки. Поміркуй, як їх можна виправити. 

Запиши удосконалений текст. 

                                                             Синичка 

     Одного разу Юрко побачив на дереві синичку. Синичка сиділа на гілці, не 

ворушачись, і Юрко подумав, що синичка спить. А потім він побачив синичку на 

снігу. Здавалося, синичка замерзла. Хлопчик узяв синичку, відігрів, нагодував і 

випустив. 

48.Знайди у тексті недоліки і виправ їх. Запиши удосконалений текст. 

Моя сестра — лікар. Сестра любить свою професію. До сестри часто 

звертаються за допомогою. Сестра чуйно відноситься до хворих. Люди завжди 

вдячні сестрі за її добре серце. 

49.Розмісти речення в такому порядку, щоб утворився текст. Запиши утворений 

текст. 

                                                           На узліссі 

     З надламаної гілки сльозиться сік. Ласкаво пригріває сонечко у лісі. Однак чує 

вона кожен шорох, кожен тривожний звук. Вже набубнявіли бруньки на деревах. 

Вийшла на узлісся стара лосиха з довгоногим лосеням. Задрімала проти сонця. 

 

50. Спиши текст, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці речення. Підкресли 

спонукальні речення. 

     Молода берізка вибігла на узлісся і зупинилася чого це вона так відірвалася від 

своїх подруг мабуть, зрозуміла, що тут більше простору і сонячного проміння ось 

чому вона і вища і кучерявіша від інших беріз рости, берізко, звеселяй землю своєю 

красою. 



 

51.Розмісти речення в такому порядку, щоб утворився текст. Запиши утворений 

текст. 

                                                           У лісі 

     З хлопцями був собачка Дружок. Біля ялинки хлопчики знайшли мале білченя. 

Був теплий сонячний день. Там було гарно і весело. Хлопчики гарно провели день. 

Василько взяв його і посадив на дерево. Василько і Петрик пішли в ліс. 

52.Розмісти частини тексту в правильному порядку і запиши. Це опис чи 

розповідь? Доведи. 

                                                            Райдуга в бурульці 

     Юрко стоїть, затамувавши подих від здивування. Красива бурулька, мов 

райдуга. 

     На даху біля бурульки сидять горобці та й цвірінькають. Вони теж милуються 

бурулькою-райдугою. 

     Вдень почав танути сніг, капали краплі з дахів. А вночі знову підморозило. 

     Вийшов з хати Андрійко і побачив велику крижану бурульку. Вона звисала з 

даху. Зійшло сонце, і бурулька заблищала різнобарвними вогниками — синім, 

рожевим, червоним, блакитним, жовтим... 
 

53.Склади і запиши зв'язний текст з деформованих речень. 

                                                            Усе в лісі співає 

до, пішли, лісу, ми, весною; 

легенький, подув, вітерець; 

в, заспівали, всі, лісі, дерева; 

кожне, свою, співало, пісню, дерево; 

співала, білокора, пісеньку, красуня, ніжну, берізка; 

піснею, дуб, вчив, своєю, бути, і, відважними, нас, сильними. 

 

54.Склади розповідь за поданим зачином. 

     Сьогодні Наталочка на уроці рідної мови поринула у мрії. "От якби, — думала 

вона, — мені чарівну ручку"... 

 

55.Склади опис котика і запиши.  

     У Дениса був кіт Васько... 

 

56.Склади міркування за початком. Запиши.  

     Книгу треба берегти... 

 

57.Склади розповідь за кінцівкою. 

...Після цього Василько вже ніколи не хвалився. 

58.Склади розпов ідь за коротким сюжетом. 

     Учень довго хворів і не ходив до школи. Друзі взялися допомагати йому. Учень 

перейшов у четвертий клас. 



 

59.Поділи текст на абзаци і добери заголовок. 

     Чудова серпнева зоряна ніч! До самої землі схилилося синє небо. В степу 

гуркочуть трактори. Вони орють землю і сіють озимину. Зерно пшениці падає в 

теплу землю. Зі степу линуть п'янкі пахощі пізнього літа і нічний переклик 

польових мешканців. 

 

60.Прочитай текст і визнач його тип (розповідь, опис, міркування). Випиши 

речення, в якому висловлюється твердження. 

Світ прекрасний навколо тебе —  

сонце ясне і синє небо, 

 птахи і звірі, гори і ріки —  

нехай він буде таким навіки!  

Нехай людина добро приносить,  

бо світ навколо любові просить. 

 

61.Склади твір-мініатюру за початком. 

 

62. Напиши замітку до газети про незвичайну пригоду під час канікул.    Ліс 

— це величезний природний цех, який дає нам ... 

 

64.   Напиши запрошення своїм рідним на свято. 

 

Вправи для самоконтролю 

            Текст. Роль слів у побудові тексту 

      Варіант 1 
     1.Текст – це  

    а) окремі речення; 

    б) зв’язна розповідь; 

    в) окремі слова. 

 

2. До тексту можна дібрати: 

а) інтонацію;  

б) заголовок;  

в) тему. 

 

       3.Склади й запиши словосполучення. 3 одним із них склади речення. 

Книга (цікаві), веселі (дитина), рідна (школи). 

 

4.Запиши слова в алфавітному порядку. 

Україна, читання, ведмідь, осінь, олень, жайворонок, завдання. 

 

       5.Удоскональ текст. 



     Колись польові волошки в наших краях не росли. Волошки попали до нас разом із 

житом. Почали сіяти на полях жито - виросли поруч із ним і волошки. Насіння 

волошок ховалося серед житніх зерен і так мандрувало разом із ними. 

 

6.Запиши речення в такому порядку, щоб вийшов текст. 

     Павлик відплив далеко від берега. Він стрибнув у воду й допоміг 

Павликові пливти до берега. Діти купалися в річці. Це побачив Ігор. Він змучився і 

почав тонути. 

 

      7.Закінчи текст (4-5 речень), добери заголовок. 

     На подвір'ї бігало кошеня. Воно жалібно нявчало. Ми взяли котика додому... 

 

ВАРІАНТ 2 

    1.Синоніми у тексті ... 

а)визначають головну думку; 

б)допомагають уникнути повторення тих самих слів; 

в)допомагають визначити мету тексту. 

 

2.Повідомлення, розповідь, опис, міркування - це ...  

а) мета тексту;  

б) тема тексту; 

в) типи тексту. 

 

3.Склади й запиши словосполучення. З одним із них склади речення. 

Квітуча (землі), осінній (дня), зелений (лісу). 

 

4.Запиши слова в алфавітному порядку.  

Учитель, вересень, червоний, вулиця, дятел, ясен, заєць. 

 

5.Удоскональ текст.  

     Береза - дуже корисне дерево. У берези білий стовбур. З берези падають 

крилаті зернятка. Вітром зернятка розносяться по землі. З кожної зернини 

виросте нова береза. 
 

6.Запиши речення в такому порядку, щоб вийшов текст. 

     Побачив гніздо й зайняв його. Ластівка зліпила гніздо для пташенят. Разом 

вони вигнали стрижа з гнізда. Летів повз них стриж. Вона покликала на допомогу 

інших ластівок. Ластівка не розгубилася. 

 

       7. Закінч текст (4-5 речень), добери заголовок. 

     Лесик з татком ходили рибалити. На річку прийшли раненько. Закинули 

вудочки... 

.53 а. 

гм 

.52 "о. 



 

Будова тексту 
ВАРІАНТ 1 

1.Текст складається з... 

а) заголовка; 

б) зачину, плану; 

в) зачину, основної частини, кінцівки. 

 

2.Послідовно допомагає висловити думки...  

а) абзац;  

б) план;  

в) заголовок. 

 

       3. З поданого ряду випиши спільнокореневі слова. 

Вода, водити, водичка, водяний. 

 

4.Встав пропущені букви. Допиши перевірні слова.  

Про...ьба - ...; з...мовий — ...; ле...кий - ... . 

 

5.Пронумеруй абзаци, щоб вийшов текст. 

О Білочка готується до зими. Цілий день вона носить горіхи, жолуді. Сушить їх і 

складає у своєму дуплі. 

О Вже осінь. 

О  3 такими запасами не страшна звірятку зима. 

 

6.З поданих слів склади і запиши речення. 

а) краплі, блищать, роси, сонці, на; 

б) траві, на, блищать, осінньої, численні, павутини, нитки. 

 

          7.Добери заголовок і склади план тексту: 

     Коло білої хатини притулився кущ калини. Осінь підпалила багрянцем її літнє 

темно-зелене вбрання. Важкі, налиті цілющим соком, червоні ягоди похилились 

додолу. 

   Та не тільки своєю красою приваблює нас калина, а й неабияку користь вона 

приносить, лікуючи наші недуги. Ось така вона - калина. 

 

ВАРІАНТ 2 

1.З яких частин складається текст... 

а) кінцівки, абзацу, речень; 

б) зачину, основної частини, кінцівки; 

в) зачину, основної частини, заголовка. 

 

2.Розмова між двома або кількома особами - це ...  

а) діалог;  
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б) монолог;  

в) бесіда. 
 

3.З поданого ряду випиши спільнокореневі слова.  

Гора, горювати, гірський, гірка. 

 

4.Встав пропущені букви. Допиши перевірні слова. 

 Боро...ьба - ...; в...с...литися - ...; з...мляний - ... . 

 

5.Пронумеруй абзаци, щоб вийшов текст.  

О) Яка чудова квітка! 

О)  Ромашка - ніжна квітка. 

О) Головка її- наче маленьке жовте сонечко з білосніжними промінцями. Листя 

— ніби прозоре зелене мереживо. 

 

6.З поданих слів склади і запиши речення. 

а) на, виблискували, самоцвітами, сонці, роси, краплі; 

б) повітрі, у, літає, бабиного, павутиння, літа. 

 

        7.Добери заголовок і склади план тексту: 

     Скрізь по Україні росте плакуча верба. Вона ніби позначка води під землею. 

Тому й копають люди криниці під вербою. Дерево очищає воду. Де росте вербиця - 

там здорова водиця. Верба - цілюще дерево. 

 

Визначення типів тексту  

ВАРІАНТ 1 

1.Тексти бувають... 

а) розповідні, питальні, спонукальні; 

б) розповідь, опис, міркування; 

в) окличні, неокличні. 

 

2.Мета тексту-розповіді... 

а) описати, подати словесний портрет; 

б) розповісти; 

в) довести чи заперечити твердження. 

 

3.Закінчи речення. 

 Мета тексту-опису - це ... . 

 

4.Визнач частини мови в реченні.  

Діти гуляли в осінньому лісі. 

 

5. Визнач тип тексту: 

     Книга приносить людині користь.  

<ы 



     Вона дає знання, допомагає проводити дозвілля, вчить жити, розуміти 

минуле, оцінювати сьогодення, передбачати майбутнє. 

     Книгу потрібно любити і берегти. 

 

6. Вибери заголовок, який найкраще підходить до даного тексту. 

а) Книга - джерело знань. 

б) Любіть і бережіть книгу. 

в) Книга. 

 

7.Продовж й запиши міркування (6 речень).  

Треба берегти птахів. Вони... 

 

ВАРІАНТ 2 

1.Опис, розповідь, міркування - це ... 

а) типи текстів;  

б) види речень;  

в) теми текстів. 

 

2.Мета тексту-опису... 

а) розповісти; 

б) описати, подати словесний портрет; 

в) довести чи заперечити твердження. 

 

3.Закінчи речення. 

У тексті-міркуванні є ...  
 

4.Визнач частини мови в реченні. 

У саду лунає веселий спів птахів. 

 

5.Визнач тип тексту: 

     Восени більшість пташок стає мандрівниками. Вони летять у теплі 

краї. Летять вони без компаса, але ніколи не збиваються зі шляху. Ці 

перельоти тривають уже тисячі років. 

 

6.Вибери заголовок, який найкраще підходить до даного тексту. 

а) Птахи 

б) Птахи-мандрівники 

в) Перелітні птахи 

 

7. Продовж й запиши міркування (6 речень). 

Їжак - корисна тваринка. Він … 
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