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Привіт ! 
 я за тобо  сумувал !

Це я, Пишеня, і я раде знову зустрітися з тобою після канікул. Спо-
діваюся, ти добре їх провів/провела. Як гадаєш, а що робило я? У кож-
ному реченні обери один варіант, а інший — закресли.

 ☼ Малювало в альбомі / на шпалерах.

 ☼ Готувало пиріжки з шишками / з яблуками.

 ☼ Запросило на гостину Дружисловика / пана 
Перевертаса.

 ☼ Дивилося телевізор / у вікно.

 ☼ Нудьгувало / розважалося.

Гайда гратися на мо-
єму подвір’ї! Розглянь його 
на вкладці всередині зошита. 
Хочеш облаштувати мій двір 
цікавими речами-наліпками? 
Тоді виконуй завдання, за-
пам’ятовуй правопис слів 
і заробляй монетки. Вартість 
різних товарів дізнаєшся у 
“Крамничці” на вкладці.

За готову роботу на кожній 
сторінці малюй у “Гаманці” дві 
монетки, а якщо вона ще й охайна — 
то три. Витрачені монети закреслюй.

Наприкінці кожного місяця 
на тебе чекає “Бонусний рівень” 
і можливість заробити аж 10 монет. 

Не зволікай, берися до завдань. 
Розфарбовуй подвір’я, заповнюй його наліпками та грайся!



16 Тиждень 21

Як писати не  з дієсловами?
1.  Пишеня вирішило створити плакат зі шкільними правилами. 

Скористайся підказкою та допоможи мишеняті закінчити роботу. 

2. Склади і запиши правила поведінки у своєму класі. Починай речен-
ня зі службового слова “не”. 

Пам’ятай: “не” з дієсловами 
пишеться окремо.

Підказка: спати, слухати, заважати, говорити, дружити, 
працювати, перебивати, кричати, сваритися, 
сміятися.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У КЛАСІ

1. Не  ________________________________

2. Не  ________________________________

3. Не  ________________________________

4. Не  ________________________________



20 Тиждень 22

Слова , щ  за жди однакові
1. Випиши з першого слова першу літеру, з другого — другу, з третьо-

го — третю і так далі. Чим особливі слова, що утворилися? 

 ☼  Трон, канал, сокира, кекс, кігті. ___________________

 ☼  Кит, калина, кактус, шуба, вікно. __________________

 ☼  Порт, мюслі, перець, газета. ______________________

 ☼  Річка, рак, рід, совість, часто. _____________________

2. Підставляй у речення кожне з пари слів і спостерігай, яке з них змі-
нюється, а яке — ні.

 ☼ Ми їдемо у  __________________ .

Ми їдемо у  __________________ .Машина/таксі 

Какао/компот 

Пюре/каша 

Радіо/телевізор

 ☼ У кафе не було  _______________ .

У кафе не було  _______________ .

 ☼ Тато нагодував усіх  ___________ .

Тато нагодував усіх  ___________ . 

 ☼ Син витер пил з  ______________ .

Син витер пил з  ______________ .

3. Склади і запиши речення з одним зі слів із завдання 1. 
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