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      Будьм  знайомі !
Я — Мовознай, мудрий птах, який дуже любить 

українську мову. 
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Цього року я відкрив школу для всіх, хто хоче навчитися писати 
без помилок. А отже, і для тебе теж. Хочеш побачити її? Розгортай 
зошит посередині! Тут є класна кімната і лабораторія, бібліотека, 
їдальня, святкова зала, стадіон, а ще вбиральня. Допоможи мені об-
лаштувати школу — придбати меблі, обладнання… Усе необхідне ти 
знайдеш у “Крамничці” — на аркуші з наліпками. 

Виконуючи цікаві завдання в цьому зошиті-тренажері, ти вчити-
мешся помічати у словах “небезпечні місця” — орфограми та визна-
чати, які літери треба писати там, де виникають сумніви.

Поміркуй, чому важливо писати грамотно, і запиши свою думку.

Як здійснювати покупки?

1. Виконай завдання одного уро-
ку на одній сторінці та запам’я-
тай, як писати слова.

2. Оціни свою роботу: якщо вико-
нано частину завдань — маєш 
1 монетку, якщо всі — 2. За 
охайність додай іще 1 монетку. 

3. Зароблені монетки намалюй 
у “Гаманці” внизу сторінки.

Раз на місяць ти матимеш змогу заробити чималеньку суму, якщо 
добре впораєшся із завданнями бонусних рівнів. Успіхів тобі!

4. Придбай у “Крамничці” речі й закресли витрачені 
монети. Можеш щоразу купувати щось недороге або 
ж відкладати кошти на дорожчу покупку.
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Тиждень 12

Здрастуй , школ !
1. Наведи лад у записнику Мовозная. З’єднай розділені частинки слів.

2. Запиши слова із завдання 1 біля відповідних зображень.

3. Яких помилок можна припуститися, записуючи ці слова? Обведи кольоровим 
олівцем “небезпечні місця” і запам’ятай правопис. Підкресли записані слова 
з наголосом на другому складі.

4. Доповни висловлювання Дружисловика прикметниками з підказки та словами 

із завдання 1.

Вітаю з початком ___________________________________________________ !

Бажаю тобі __________________________________________________________ ! 

Підказка: дивовижний, неймовірний, довгий, 

нудний, перший, цікавий, новий, загадковий. 

Вагаєшся: семестра чи семестру?
Запам’ятай підказку: 

Вітаю сестру
З початком семестру!



10 Тиждень 3

Імена та клички
1. Скористайся підказками та вигадай клички цим тваринам. Запиши їх. 

Пам’ятай: клички 
тварин пишемо 
з великої літери!

2. Мовознай та його друзі мешкають у великому будинку. Здогадайся, де чия кім-
ната, і напиши. Якщо вагаєшся, уточни імена персонажів на аркуші з наліпками.

3. Намалюй якусь тваринку та напиши про неї 
текст-опис. Не забудь про її кличку.



Замовляйте комплект робочих зошитів для 3-го класу:
 (067) 504 5022, (050) 761 7259
 books@dvsvit.com.ua

Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
 ☼ Робочий зошит № 1 

 ☼ Робочий зошит № 2

 ☼ Зошит для діагностичних робіт 

 ☼ Навчальний зошит 
з інформатики

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Зошит з розвитку 
мовлення 

 ☼ Тренажер із правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2

КЛАС
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