
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 5

1. Розшифруй слово, пригадавши послідовність літер в абетці. Запиши його.

22  20  19  22  23  7  21  7  9  16  11  3  12  22  23  31

Скільки цікав  ховається 
у простих речах ! ерек

2. Поміркуй, чи притаманна тобі спостережливість. Допиши речення.

Спостережливість допомагає  . 

Я вважаю, що мені  спостережливість.

3. Послухай оповідання “Квартиранти старого дуба”. 
svitdovkola.org/um4/rm1 
Чи можна вважати, що головному герою притаманна 
спостережливість? Обґрунтуй свою думку.

4. Усно поясни, як ти розумієш подані слова і вислови.

5. Пригадай, про що йдеться у творі. Підпиши ілюстрації — це буде план тексту. 

 ☼ Перекажи усно текст “Квартиранти старого дуба”, використовуючи план.

Розкинув гілля. Звірогосподарство. Блиснула очицями. В одному місці 
пласт кори відстав від стовбура. Окинув поглядом.

1.

3.

2.

4.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. На шкільному подвір’ї Володя спостерігав за пташкою. Прийшовши до класу, 
хлопчик розповів про це друзям.

Чи вдалося тобі уявити пташку, 
про яку розповів хлопчик?  
Це — омелюх. Намалюй його, 
використовуючи опис Володі.  

7. Оціни, наскільки влучним вийшов твій опис пташки. 

6. Поспостерігай і ти за будь-якою пташкою. Опиши її.

 

 

 

 

 

 

 

Вона така гарна! На голівці — чубчик, як у папужки. 
Чорний дзьоб яскраво відтінює біла риска посередині. 
У цієї пташки немовби є рум’яні щічки. Ще в неї сіренька 
оксамитова грудка. На строкатих крилах чорні, жовті 
та червоні пір’їнки складаються в барвистий візерунок. 
Хвостик темний, а на самому його кінчику є пляма — 
жовта-жовтісінька!



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



