
Тренує формулювати думки усно
Вчить висловлюватися письмово 
Спонукає до творчості
Доповнить будь-який підручник

Зошит
з розвитку мовлення

Ольга Волощенко
Олександра Козак

КЛАС

Інтегроване навчання

СХВАЛЕНО
д ля використання
в освітньому процесі

+ 120 наліпок для цікавої гри



Мовознай

Читася

Медіа
ша

Пишеня

Привіт! Ми з тобою вже в четвертому класі 
і багато чого навчилися. Із цим зошитом ти 
зможеш реалізувати набуті навички, а ще 
розкриєш свою уяву, фантазію та творчість!

Не бійся помилок: навіть найграмотніші люди 
іноді припускаються їх у своєму мовленні. А щоб 
їх не було, кожне висловлювання треба уважно 
перевіряти. Це ми і робитимемо впродовж року.

Ти поміркуєш про свою майбутню професію 
та спробуєш себе в ролі гумориста, 
журналіста і, звичайно ж, редактора.

Тексти без помилок — це чудово. Але також потрібно, 
щоб їх було приємно читати, щоб виклад був 
логічним і зрозумілим. Практикуйся і пам’ятай: добре 
висловлюються ті, хто багато читає. Тож завжди 
знаходь час для цієї справи!

Успіхів!
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Урок 2

1. Утвори з букв слова “бібліотека” нові слова. Запиши їх. 

Хтос  обо ’язков  ві укнеться ! 
Огoлошення

3. У бібліотеці Остап зацікавився книжкою Сашка Дерманського “Чудо-
ве чудовисько”, узяв її додому почитати, а потім поділився з друзями 
враженнями. А про яку художню книжку тобі хотілося б розповісти 
однокласникам та однокласницям? 

2. Владислав знайшов на сайті дитячої бібліоте-
ки ось таке оголошення. Сформулюй за ним 
два запитання і запиши. Постав їх одноклас-
никам та однокласницям і послухай відповіді.

 

 

 

 

Обласна  
дитяча бібліотека

ДЕНЬ 
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

29 вересня

10:00–19:00

Запрошуємо тебе та твоїх 
друзів, рідних, близьких!

Назва: 

 

Головні персонажі: 

 

Який епізод тебе найбільше вразив? 

Які запитання 
в тебе виникли?

  

 

 

 

 

Автор: Чому рекомендуєш цю книжку? 
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Оголошення — це повідомлення, адресоване певному колу осіб — од-
нокласникам та однокласницям, мешканцям твого району тощо. Воно 
може розповідати про подію, знахідку чи потребу в чому-небудь, містити 
якусь пропозицію чи прохання про допомогу. В оголошенні має бути вся 
інформація, необхідна адресатам у тій чи тій ситуації.

4. Розглянь різні оголошення. Що між ними спільного? А чим вони відрізняються? 
Які поради ти можеш дати тим, хто пише оголошення? 

Оголошення про подію
 ☼ Назва події.
 ☼ Стисла інформація 
про зміст заходу.
 ☼ Місце.
 ☼ Дата і час.

5. Уяви, що ти на уроці фізичної культури знайшов / знайшла сережку. Напиши ого-
лошення про це. Поміркуй, яка інформація обов’язково має в ньому бути.

 

 

 

ШУКАЄМО ФОТОГРАФА 
ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ГАЗЕТИ

Ти захоплюєшся 
фотографією, маєш гаджет 

для створення світлин гарної 
якості і прагнеш творчо 

реалізуватися?

Приходь у 4-В клас 
і звертайся до старости 

Лесі Панчук до 1 жовтня.

Чекаємо на тебе!

Запрошуємо 
до гуртка “Лялька”
Для дітей 8–12 років

Навчимо майструвати 
чудові ляльки, сувеніри 

та інші оригінальні вироби 
з різноманітних матеріалів. 

Перше заняття —  
у Будинку культури 

1 жовтня о 17:00.

Телефонуй: (067) 155 16 35

Оголошення  
про потребу або пропозицію
 ☼ Заголовок.
 ☼ Опис того, що потрібно 
або пропонується.
 ☼ Контакти автора / авторки.



Замовляйте “Тренажери з правопису”:
 (067) 504 5022, (050) 761 7259
 books@dvsvit.com.ua

Проводьте цікаві та ефективні уроки 
з “Тренажерами з правопису”

”Тренажери з правопису” для 4 класу допоможуть 
удосконалити орфографічні навички з тем:

 ☼ орфограми у коренях, 
префіксах і суфіксах,
 ☼ службові слова і частки,
 ☼ прислівники та числівники,

 ☼ дієслова з -ться, -шся,

 ☼ сучасні частовживані слова, 
правопис яких потрібно 
запам’ятати;

а ще розпочати вивчення пунктуації з тем:
 ☼ розділові знаки в кінці речення,
 ☼ розділові знаки при звертанні,
 ☼ коми у реченнях з однорідними членами,
 ☼ коми у складних реченнях.

КЛАС

Я готуюся 

до нових випробувань. 

Гайда разом!

+ 120 наліпок для цікавої гри

https://svitdovkola.org/zoshyty/4klas/trenager-pravopysu



