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іта  з п атком  
др  семестру!

Я, мудрий птах Мовознай, радий вітати тебе після канікул! Спо-
діваюся, що тобі вдалося добре відпочити, і в тебе, як і в мене, є купа 
планів. Запиши, що тобі хочеться здійснити до кінця навчального року.

А я мрію підкорити не лише вершини української граматики, а й 
Говерлу — найвищу гору нашої Батьківщини. Допоможеш мені та моїм 
друзям зібратися в похід? Склади до наплічника необхідні речі, а та-
кож розташуй на нашому маршруті різні цікавинки — тварин, рослини, 
знахідки.

Ось що треба для цього зробити

1. Виконай завдання одного уроку на одній сторінці 
і запам’ятай, як правильно писати слова.

2. Оціни свою роботу. Якщо ви-
конана частина завдань, нама-
люй у гаманці внизу сторінки 
1 монетку, якщо всі — 2. За охай-
ність додай ще 1 монетку. 

3. Завітай до “Крамнички” з на-
ліпками. Можна щоразу купу-
вати щось недороге, а можна 
відкладати кошти кілька уроків 
поспіль на дорожчу покупку.

4. Якщо витрачаєш монетки, закреслюй їх у гаманцях.

Раз на місяць ти зможеш заробити чималеньку суму, 
якщо добре впораєшся із завданнями бонусних рівнів.

Будь поміркованим/поміркованою в покупках, адже в похід не 
варто брати багато речей, лише найнеобхідніше!

Бажаю тобі цікавих уроків і писання без помилок!
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Тиждень 172

Яка астина мови?
1. Допоможи Мовознаю розсортувати слова з хмари на три групи і запиши їх 

у таб личку. Обведи в них орфограми.

Іменник Прикметник Дієслово

2. У якій колонці опинилося слово лютий? Поміркуй, чи може воно потрапити ще 
в одну, і запиши.

Лютий (що?) — 

зимовий  

місяць.

Вітер (який?) 

лютий.

4. Доповни речення словами із завдання 1 і продовж їх.

Якщо я __________________________ , щоб заспокоїтися, маю ________________________

_______________________________________ . Краще бути _________________________________ , 

ніж ледачим, бо _____________________________________________________________________ .

3. Порівняй виділені слова в реченнях. Склади і запиши з ними два речення, 
у яких вони будуть різними частинами мови.

розлютився

лють
праця

працьовитий
лютий

працювати



7Тиждень 18

1. Випиши з хмар слів влучні прикметники для опису кожної тварини. Які слова 
пасують до всіх трьох? Виділи в записаних словах орфограми.

2. Опиши персонажів твору Джулії Дональдсон “Ґруффалятко”. Добери по 2 при-
кметники з хмар слів та додай 1 свій. 

блискуча

грайлива

небезпечна
спритна

метушлива

3. Опиши білочку, відповідаючи на запитання Мовозная. 

4. Опиши якусь тваринку, не називаючи її. Прочитай опис комусь із однокласників/
однокласниць. Чи можна здогадатися, про кого йдеться? 

Який цей зві ?

галаслива

непосидюча 
прудка

хитра

кумедна

кобра сорока мавпа

— Які в білочки шубка, хвіст? ______________________________________________________

— Які в неї голівка, вушка, очі? ____________________________________________________

— Якою вона тобі здається? ________________________________________________________
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