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Шановні  ителі !

Любі учні та учениці! 
Шукайте умови гри на с. 22–23.

Цей робочий зошит є унікальним посібником, адже побудований 
із використанням ігрової технології, яка мотивує дітей. 

Тренажер з правопису для 4 класу складається з 2 частин — один 
зошит на семестр. До кожного навчального тижня дібрані завдання 
з орфографії або з пунктуації.

До тем з орфографії (словникові слова, апостроф, ненаголошені 
е/и в корені слова, закінчення іменників чоловічого роду в родовому 
відмінку) подані завдання для запам’ятовування правопису слів або 
ж алгоритми перевірки написання. Також є завдання, які вчать дітей 
здогадуватися про правопис слів, а потім перевіряти свої припущення 
у словничку (с. 40–41).

До тем із пунктуації (розділові знаки в кінці речення, при звер-
танні, при однорідних членах речення, прямій мові, у складному ре-
ченні) подані завдання з поступовим зростанням рівня складності. Від 
спостереження, пояснення і створення чіткого алгоритму до виправ-
лення помилок у записках Пишеняти, додавання ком у готові речення 
та створення власних письмових висловлювань із вивченими пункто-
грамами. Діти також створюватимуть власні пам’ятки (с. 42–43), які до-
поможуть уникати помилок.

Після 8 і 16 тижнів діти виконуватимуть діагностувальні роботи 
(бонусні рівні). Тексти диктантів до них, подані на с. 43, варто відрізати 
перед тим, як видавати зошити. За QR-кодами доступні аудіозаписи 
диктантів. 

За виконання завдань кожного тижня (2 сторінки) діти можуть 
отри мати від 1 до 3 монет, які знадобляться їм під час гри. За кожний 
бонусний рівень — до 10 монет. Ви можете самі перевіряти зошити й ма-
лювати монети в гаманцях або залучити дітей до самоперевірки. 

Тренажер можна використовувати на уроках української мови 
та читання як додатковий посібник до будь-якого підручника або як зо-
шит для роботи влітку після 4 класу.

Бажаємо вам цікавих уроків та поменше помилок у зошитах!



20 Тиждень 9

Слова-ін емці

1. Запам’ятай, які слова пишуться з е, и, і, та запиши їх у комірки біля їхніх значень.

В українській мові є слова іншомовного походження. 
Щоб записати їх без помилок, уважно слухай, як вони ви-
мовляються. А там, де голосний звук звучить нечітко, пра-
вильне написання треба запам’ятати.

Широка дорога — 

Обрис —            Вчений —

Половина навчального року —

Бак — 

Спортивна гра — 

Пристрій для зв’язку — 

Бегемот —

2. Виправ 8 помилок у нотатках Пишеняти. Закрий завдання 1 і не підглядай — по-
кладайся на власні знання.

Коли поряд із нашим силом прокладуть швидкісну магестраль? 

Перший симестер закінчується у грудні.

Я люблю грати у футбол та волийбол.

Мені потрібна цестерна вишневого соку на вичірку.

Любий гепапотаме, чекаємо на тебе в нашому зоопарку.
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Тиждень 1024

Однокрапка, двокрапка, 
трикрапка, багатокрапка. 

Дире, сире, тире, мире. 

Точний запис слів мовця називається прямою мовою.

1. Прочитай діалог персонажів. Обведи два розділові знаки, які відокремлюють 
репліки персонажів.

Пишеня сказало:

— Я хочу вміти писати без помилок!

Мовознай порадив:

— Старанно виконуй вправи та запам’ятовуй правила.

 ☼ Як називаються ці розділові знаки? Обведи правильний варіант назви 
та напиши відповідний знак у рамці поряд. 

Хтос  ск а , а я записа
Старанно виконуй 
вправи та запам’ятовуй 
правила.

Я хочу вміти 
писати 
без помилок!

2. Додай двокрапки та тире в текст притчі там, де є пряма мова.

Як знайти друзів

Дівчинка приїхала в село, де нікого не знала. Вона поскаржилася 
Нудно мені. Як мені відшукати друзів?
Тато відповів
Друзів багато навколо. Вийди, доню, на вулицю, та уважно придивись.

, а я записа

Вийшла дівчинка на вулицю — нікого. Пішла вона 
в поле. Бачить — біжить лоша. Кинулася наздоганяти — 
не вийшло. З-під куща вискочив заєць. Вона кинулася 
його ловити — не спіймала. Бачить — летить голубка, 
побігла за нею, та куди там. Полетіла голубка. Побачила 
дівчинка жучка сонечка, простягнула руку і… зловила.

Сонечко попросило
Відпусти мене! 



для 2 класу

Замовляйте комплект робочих зошитів для 4-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

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Тренажери з правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2
 ☼ Зошит з розвитку мовлення 
 ☼ Зошит для діагностичних 
робіт

МИСТЕЦТВО
 ☼ Робочий зошит-альбом

КЛАС
4

ІНФОРМАТИКА
 ☼ Робочий зошит

https://svitdovkola.org/zoshyty/4klas/zoshyt-informatika?ref=um4-Tema-3-um-zoshit.pdf
https://svitdovkola.org/zoshyty/4klas/zoshyt-art?ref=um4-Tema-3-um-zoshit.pdf
https://svitdovkola.org/zoshyty/4klas/zoshyt-yads?ref=um4-Tema-3-um-zoshit.pdf
https://svitdovkola.org/zoshyty/4klas/yads-diag-roboty?ref=um4-Tema-3-um-zoshit.pdf
https://svitdovkola.org/zoshyty/4klas/trenager-pravopysu?ref=um4-Tema-3-um-zoshit.pdf
https://svitdovkola.org/zoshyty/4klas/um-diag-roboty?ref=um4-Tema-3-um-zoshit.pdf
https://svitdovkola.org/zoshyty/4klas/zoshyt-rm?ref=um4-Tema-3-um-zoshit.pdf



