ПРО ДІВЧИНКУ МАРІЙКУ І БАРВИСТІ КВІТИ
7 далеких краях, де гори вкриті веселими лісами, де вранішнє сонечко
:но пестить усіх соньків, а вечори приносять прохолоду й спокій, асида
генька гарненька дівчинка на ім’я Марійка. Кожного ранку вона вибіа в садок біля хатинки вітатися з сонечком і квітами, які росли у ньому.
— Добрий день!
— День, день, день, — відповідали дзвіночки, троянди, ромашки,
іьви, нагідки й кивали голівками. Вони дуже любили Марійку, бо вона
лядала їх і піклувалася про них.
сьогодні Марійка, як завжди, вийшла в садочок. Сонечко привітно
гіхнулося, а квіти затремтіли пелюсточками, зашелестіли листочками;
зилька різноманітних пахощів прокотилася довкола. Дівчинка так
[илувалася побаченим, її так вразила жива краса соковитих барв, що
тілося неодмінно відтворити усе побачене на папері.
За хвилину Марійка була в садочку з акварельними фарбами та папеі. Зручно вмостившись біля свого улюбленого кущика троянди, вона
лася до роботи. Вмочила пензлик у фарбу. Зараз з’являться і гори,
іси, і садочок, і квіточки... Раз!.. Раз!.. Ні... Щось не те. Та не біда. Мака взяла наступний аркуш і знову... не те. Дівчинка замислилася: гори
:окі, ліс і садочок великий, відтінків багато, і всі хочеться показати, та
суш такий маленький. Вона так добре знала всі кольори, відчувала, як
іба робити, але чомусь не виходило!!!
3аіітом на землю впала крапелька. Схвильовані троянди побачили, як
Марійчиній щічці прокотилася ще одна крапелька. Кап! «Вона плаче!
за плаче!» — схвильовано пролунало у всіх куточках садочка. Найрша ромашка не витримала:
— Марійко, що сталося?
— У мене не виходить. Я так хотіла намалювати все, але фарби негарно
шуються, течуть, перетворюються на брудні струмочки... Ось поглянь,
:ь аркуш сірий.
— А ти спробуй спочатку намітити в кольорах те, що хочеш намалювати.
— Це ж як?!
— Візьми наттті пелюсточки й виклади на папері так, як тобі подобається.

І всі квіточки почали пропонувати дівчинці свої пелюсточки.
Марійка спробувала і... в неї вийшло! Вона взяла аркуші й поч
робити маленькі етюди з пелюсточок. А тоді вже взялася до фарб й
малювала і гори, й ліси, і садок, і веселі квіточки, що радо погойдув
своїми пахучими яскравими голівками.
Довго сиділа дівчинка в садку разом із квітами й тішилася з тієї крг
що в неї вийшла. А перед тим, як збиралася вже йти, пообіцяла неодмі:
створити завтра портрет кожної квіточки. (360 слів)
Олена Погреб
Виконай завдання.
1. Твір Олени Погребняк «Про дівчинку Марійку і барвисті квіти» — це ..
А оповідання
В літературна казка
Б народна казка
Г легенда
2. Кожного ранку Марійка вибігала в ...
А поле
Б садок
В ліс

Г парк

3. Марійка так замилувалася побаченим, що їй захотілося ...
А заспівати
Б розповісти про побачене мамі
В відтворити усе побачене на папері
Г затанцювати
4. Дівчинка віталася з ...
А деревами і квітами
Б деревами і кущиками

В пташками
Г сонечком і квітами

5. Марійка зручно вмостилася біля кущика ...
А калини
Б троянди
В малини

Г ліщини

6. Намалювати все побачене дівчинці допомогли ...
А сонечко
Б квіти
В пензлик

Г троянда

7. Знайди й випиши з твору образні вислови, що змальовують:
сонечко — ________________________________________________________
квіти---

Допиши фрази за змістом тексту.
Вранішнє сонечко ніж но________________ _____________
Вечори приносять____________________________________ ______ _______
Випиши з тексту речення, у якому розповідається про те, над чим замисли
лася дівчинка.

Установи
лочками.
гори
садочок
квіточки
аркуш

відповідність між назвами та ознаками предметів. З’єднай стрі
•
•
•
•

•веселі, пахучі
•маленький, сірий
•високі
•великий

Віднови послідовність пунктів плану відповідно до змісту твору. Впиши
цифри в порожні клітинки.

І ІМарійка плаче.

ЕИБіля улюбленого кущика.

І ІЖива краса соковитих трав.
□ у далеких краях.

П Усе побачене на папері.
ЕИ Порада ромашки.

Напиши коротке міркування на тему «Природа — наш дім» (5-7 речень).

ХТО ДБАЄ, ТОЙ І МАЄ

Кучерява гора бородою впирається у Наталоччине подвір’я. А на самс
її вершечку уже сидить сонечко й доброзичливо кличе до себе дівчин
З порога Наталочка усміхається, примружує очі:
— Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку, стежинки!
Стежечки барвистими стрічками звисають аж із вершечка гори: се{
них і сонячно-жовта, і смугасто-зелена, схожа на довгу низку кавунів. А
найпривабливіша малинова.
Наталочка бджілкою злітає по ній і вже за мить смакує ягідками, і
розкішно лежать на соковитому листі.
Для бабусі зірвала найкращі синьоокі ягідки, обережно загорну
у листячко. Далі вже дівчинка підводиться тихенько, щоб не розтруси
чарівний кетяжок.
Бабусину хатинку на вершечку гори видно здалеку. А коли в ній від1
нено двері, то здається, що вона гукає ними й підморгує двома сонячни:
віконечками.
— Доброго ранку, бабусю! Це ось вам!
Дівчинка простягає рученята із букетиком ягід ожини. Бабуся По
перебирає квасольку на ослінчику під кремезним горіхом.
— Доброго здоров’ячка, внученько! — пригортає її до себе й ціл
у щічку. — Господь щедро дбає про людей. Але не всі люди хочуть дбаті
хоча б для себе.
На мить бабуся замислилася:
— Пригадую, ще моя матуся говорила частенько: «Хто дбає, той іма<
— Бабусю, а ви про що зараз дбаєте? — допитливо поглядає дівчинкг
— Вибираю гарну квасольку, узимку варитимемо борщик із грибочі
ми — он на низочці сушаться.
— Бабусю, ви й пиріжечків із цією квасолькою напечете на Різдво?
— Так, онученько, ще й маку додамо із медком.
Раптом на дереві щось тріснуло, й у кошик на квасольку впала су
гілочка.

— Бабусю, бабусю! Погляньте — білочка в лапках тримає горішок. Навне, теж дбає на зиму?
— Звичайно, всі звірі, які не залягають у сплячку, заготовляють харчі
. зиму.
Бабуся розповідала ще багато цікавого про життя звірів і пташок. До
му ж Наталя ішла, роздумуючи над бабусиними словами: «Хто дбає, той
іає». Усміхнене сонечко залоскотало їй оченята, Наталочка нахилила
лову й побачила мураху із соломинкою.
— Теж дбає!
А он на грядці хлопчик із дідусем носять лобаті золотисті гарбузи.
— І вони дбають!
Біля воріт весело підстрибував Дунайчик.
— Мій добрий песику, досить гуляти, ходімо зі мною в садок — будемо
ікож дбати.
Лозовий кошик хутенько наповнюється дзвінкими горішками.
Із двору гукає Наталю мама, яка щойно повернулася з роботи.
— Донечко, доню, що ви там робите?
— Дбаємо, матусю, дбаємо!
Дунайчик біжить попереду, а за ним із повним кошиком горіхів радісно
імчикує Наталочка. (366 слів)
Наталя Любиченко
Ослінчик — переносна кімнатна лавочка для сидіння.
Хутенько — швиденько.
Виконай завдання.
Головними героями твору Наталі Любиченко «Хто дбає, той і має» є ...
В Наталочка і Дунайчик
А Наталочка і мама
Г Наталочка і бабуся Поля
Б бабуся Поля і мама
Бабусина хата стояла...
А біля кучерявої гори
Б на вершечку гори

В під кремезним горіхом
Г н а краю села

3. Для бабусі Наталочка зірвала ягідки ...
А малини
Б ожини
В аґрусу

Г полуниці

4. Наталя роздумувала над бабусиними словами ...
А Хто лежить на печі, той не їсть калачі.
Б Хто не працює, той не їсть.
В Хто дбає, той і має.
Г Без охоти нема роботи.
5. Бабуся розповідала багато цікавого про ...
А життя людей
В життя мурашок і бджіл
Б життя пташок ікомах
Г життя звірів і пташок
6. Після розмови з бабусею дівчинка вирішила...
А допомагати бабусі
В допомагати мамі
Б також дбати
Г допомагати птахам взимку
7. Запиши синоніми до даних слів.
Чимчикує — _________________________________________________ ___
Кремезний — ____________________________________________________

8. Вшпшш з тексту речення, у якому йдеться про подарунок, який несла Ні
яочдса бабусі.

9, Випиши з твору прислів’я, яке виражає його головну думку.

10. Склади і запиши два запитання за змістом тексту.

Склади і запиши план твору Наталі Любиченко «Хто дбає, той і має».

Склади і запиши міркування «Чому людина повинна дбати про себе?»
(5-6 речень).

СПРАВЖНІЙ ДРУГ
В'єтнамська народна казка

Якось слон зустрів у лісі тигра, привітався до нього, і, як велить звич
спитав про рідню.
— В цьому лісі, — відповів пихато тигр, — усі звірі нас бояться. Аж тр<
тять, як побачать. Ану-бо позмагаймося з тобою! Хто не перестрибне че]
оцей струмок, той завтра мусить прийти на галявину, щоб ним посніда
Слон спочатку хотів відмовитися, бо й стрибав він кепсько, і винагорс
його зовсім не приваблювала — навіщо йому тигрове м ’ясо, коли довкс
стільки соковитої трави та листя!
Проте пасувати перед хвальком теж не хотілося. Тому він відповів:
— Гаразд. Позмагаймося.
Першим стрибнув тигр. Він легко, мовби граючись, перелетів на т
берег. А важкий слон не зумів перестрибнути і шубовснув у воду.
— Не забудь завтра вранці прийти на умовлене місце, я тобою пос
даю! — переможно крикнув тигр і побіг геть.
Слон вибрів із струмка й засмучений поплентався додому. Вночі і
довго не міг заснути, все обмірковував, що йому робити. Але так нічс
й не надумав. Тож уранці мусив іти на галявину.
Дорогою він зустрів зайця. Вони привіталися, і заєць спитав:
— Вельмишановний слоне! Що у тебе трапилось? Чим ти так засму*
ний?
Слон тяжко зітхнув і розповів зайцеві про вчорашнє необачне змаган:
з тигром.
— Не сумуй, — заспокоїв слона заєць.— Спробуємо перехитрити тигр
Він нарвав пальмового листя, спритно зладнав собі вбрання і став е
всім невпізнанним. А тоді провів слона до галявини, наказав лягти й .
ворушитися.
Невдовзі прибіг тигр. Однак на нього чекала несподіванка — слон л
жав як мертвий! А на ньому сидів якийсь дивний звір і, здається, збирав
призволятися слонятиною.

— Оце так! — вигукнув тигр. — Не знаю, що ти за звір, але як ти посмів
и мого слона?! Ану мерщій забирайся звідси геть!
Та дивний звір навіть уваги на нього не звернув. Підійти ближче тигр
наважився, тож побіг додому.
— Куди це ти, тигре, так поспішаєш? — раптом почув він чийсь голос.
Тигр підвів голову — аж то звісилася з дерева мавпа. Довелося розпоуги їй, як його налякала якась потвора.
— Щось тут не так,— сказала мавпа. — Я всіх звірів нашого лісу знаю,
про таке чудовисько не чула. Ходімо разом і з’ясуємо, що там до чого.
— Ти одразу злякаєшся й втечеш, — завагався тигр.
— Не втечу,— запевнила мавпа. Вона зірвала ліану, прив’язала себе
тигрового хвоста, й вони рушили до галявини.
Побачивши їх, заєць не розгубився й загорлав до мавпи:
— Де це ти швендяєш? Твій батько давно винен мені десять тигрів!
ги ото так борги повертаєш — тягнеш мені одним-однісінького? Негайно
ди всіх десятьох!
Тигр перелякався, хвоста підібгав та як дремене! Прив’язана до нього
івпа волоклася за ним, поки не увірвалася ліана.
А слон підвівся, допоміг зайцеві звільнитися від пальмового листя, по
жував йому і сказав:
— Недаремно кажуть, що друзі пізнаються в біді. Ти, зайчику, справ
ній друг! (435 слів)
Пихато — зневажливо.
Необачний — необдуманий, нерозсудливий.
Кепсько — погано, негоже.
Виконай завдання.
Хто є головними героями казки?
А тигр і слон
Б тигр, слон і заєць

В тигр, слон і мавпа
Г тигр і заєць

2. Що запропонував тигр слону?
А подружитися
Б позмагатися

В прогулятися
Г пообідати

3. Які умови висунув тигр перед змаганням?
А перехитрити зайця
В прийти на умовлене місце
Б прийти вранці на галявину
Г хто програє, ним поснідати
4. Хто стрибнув першим?
А слон
Б тигр

В заєць
Г вовк

5. Хто зумів перехитрити тигра і врятувати слона?
А мавпа
В батько мавпи
Б заєць
Г дивний звір
6. Синонімами до прикметника «кепський» є слова ...
А дивний, спритний
В поганий, лихий
Б засмучений, спокійний
Г хитрий, лінивий
7. Добери і запиши синоніми до даних слів.
Поплентався — __________________________________________________
Міркував — ______________________________________________________
8. Випиши з твору речення, в якому йдеться про те, як тигр стрибнув чс
струмок.

9. Випиши з казки речення, що виражає її головну думку.

і, З’єднай стрілочками частини речень.
Проте пасувати перед •
• винен мені десять тигрів!
Твій батько давно
•
• уваги на нього не звернув.
Та дивний звір навіть •
. хвальком теж не хотілося.
. Хто з героїв казки тобі найбільше сподобався? Чому?

!. Склади і запиши міркування «Кого називають справжнім другом ?» (5-6 ре
чень).

ЯК МАТИ БОЖА ОЖИВИЛА ДЖЕРЕЛО
Легенда

Ішла Марія, Божа Мати, зі святим Йосипом на гостину до своєї тіт
Єлисавети. Вони втомились, бо день був дуже гарячий. Дорога вела степс
де росла тільки марна травичка — ніде ні деревця, ні джерельця.
Аж ось серед рівнини вони побачили одне невеличке дерево. Під деі
вом сидів пастушок. Кругом нього паслися вівці, скубали суху траву, а
вона їм не смакувала, бо хотілося пити.
— Чи дозволиш нам, хлопчику, відпочити в тіні твого дерева? — запита
Божа Мати. — І, може, покажеш нам яке джерело, бо спрага в нас велиі
Хлопець привітно всміхнувся, але відповів зажуреним голосом:
— Будь ласка, відпочивайте! Але слабку тінь дає це дерево, бо всих
від посухи. А джерельце є тут недалеко, та зосталось у ньому лише тро:
каламутної води. Я сам з овечками помираю від спеки і спраги.
— Дай нам горнятко тієї води! — попросив святий Йосип.
Хлопчик побіг і приніс горнятко теплої каламутної води. Мати Бо?
простягнула руку до горнятка, і, як тільки доторкнулась до нього, во,
зробилася чистою і свіжою. Напилась і подала Йосипові. Потім піш,
до джерельця і вилила в нього решту води. По дорозі бризнула кілької
краплями на деревце.
В ту ж мить джерело наповнилось погожою водою. Вода потекла потічш
на леваду й відсвіжила траву. А дерево враз зазеленіло і вкрилося таким гз
тим листом, що зовсім закрило мандрівників і пастушка від пекучого соні
Овечки напилися води і почали пастися на свіжій траві, весело пі
стрибуючи і помекуючи.
Здивований пастушок став навколішки й запитав мандрівників:
— Чи ви, може, ангели з неба, що зійшли порятувати мене й мою отар
Божа Мати всміхнулася, поблагословила хлопчика і пішла зі святі
Йосипом далі. А хлопчик зробив собі з галузки дерева сопілку і заграв ті
гарно, що навіть овечки перестали на хвилину пастися, підняли голої
і слухали. Він грав начесть Бога і тих мандрівників, які оживили джере.]
й дерево до нового життя. (303 слова)
Переповів Роман Завадові

Левада — ділянка землі з сінокосом, городом та плодовим садом чи іншими
еревами.
Отара — великий гурт овець, кіз.
Спрага — потреба людини у воді.
Виконай завдання.
. Легенда відрізняється від оповідання ...
А дійовими особами
В елементами фантастики
Б темою
Г метою
!.

Що побачили серед степу Божа Мати і святий Йосип?
А невеличкий кущик
В велике дерево
Б невеличке дерево
Г маленький струмок

!.

З яким проханням звернулася Мати Божа до пастушка?
А відпочити в тіні дерева і попити води
В попити води
Б відпочити біля струмка
Г показати дорогу до села

І.

Коли Мати Божа простягнула руку до горнятка, вода зробилася ...
А чистою і теплою
В погожою
Б прозорою і свіжою
Г чистою і свіжою

і.

Що зробив хлопчик з галузки дерева?
А сопілку
Б паличку

В дудочку

Г вудку

ї. На чию честь грав пастушок на сопілці?
А на честь мандрівників
В на честь Бога і мандрівників
Б на честь Бога
Г на честь Божої Матері
7.

Запиши, що означають подані вислови.
Спрага в нас велика— ---------------------------------------

—

Дорога вела степом— ----------------------------------------- ---------- --------------------і.

Випиши з твору речення, в якому сказано, на чию честь грав пастушок на
сопілці.

9. Що найбільше вразило тебе в тексті? Запиши.

10. За допомогою цифр встанови послідовність подій у творі «Як Мати Бо
оживила джерело».
І ІЖиве джерельце.

П Горнятко каламутної води.

О Зустріч із пастушком.

О У гостину до тітки Єлисаветі

П Сопілка з галузки дерева.
11. Запиши, чого вчить ця легенда.

12. Склади і запиши міркування «Чому людина повинна творити добро
Землі?» (5-6 речень)

БЕЗ ЧОГО НЕ МОЖНА ЖИТИ
Задумався якось старий ведмідь про життя. Задумався та й запитав
їд м є д и ц ю :

— Скажи мені, на чому життя тримається.
А ведмедиця наїлася свіжої лісової малини, лежить собі в кущах, на
інечку гріється і вухом не веде. Дрімає.
Тоді ведмідь голосніше ревнув:
— Не прикидайся глухою! Відповідай, на чому життя тримається.
Позіхнула ведмедиця, перевернулася на другий бік і пробурмотіла
різь сон:
— На їжі життя тримається...
Почула це лисиця та й каже:
— Щира правда. Життя на їжі тримається, на харчах — курятинці,
зтерев’ятинці, зайчатинці... Хто що полюбляє, те і їсть. Заєць кору гризе,
ілка шишки лущить...
— Ха! — перебив лисицю вовк, що пробігав мимо. — Не тільки на їжі
:иття тримається. Спробуй-но прожити без лігва...
— Чи без нори! — додав кріт.
І дятел ствердив:
— Без житла й сита тварина гине.
Прояснилося в голові у ведмедя. Зрозумів він, що без їжі та без житла
огано будь-якому звіру, однак вирішив людей попитати.
Був у нього знайомий селянин.
Розповів ведмідь селянинові все, що йому звірі сказали, й запитав:
— Чи так це?
— Так, — відповів селянин. — Тільки людині цього замало.
— А що їй ще потрібно? — питає клишоногий.
А селянин на те:
— Ти сам, Потаповичу, зметикуй.
Каже і на кожух показує.
Зрозумів ведмідь та й сам собі відказав:
— У мене кожух готовий. На мені росте. А в тебе такого немає.

— Ото ж бо воно, — надоумлює селянин ведмедя. — Тільки й кож>
мало людині. Сорочка, сіряк та інший одяг теж потрібні. А босій як люді
жити? Хоча б личаки треба сплести.
Допізна думали-гадали селянин з ведмедем про це та про багато чс
іншого.
У ведмедя навіть голова пухнути почала.
— Годі! — ревнув він. — Не потрібна мені в лісі ця грамота. Я й б
неї проживу.
— Так-так, — погодився селянин, — ти проживеш без неї. Тобі, звіро
навіщо багато знати, а людям треба. Бо життя не тільки на їжі, житлі
одязі тримається — воно й ученням міцне. (305 слів)
Євген Перм ’
Личаки — плетене з лика селянське взуття, яке носили з онучами, прив’язую
до ноги мотузками.
Клишоногий — який, ідучи, повертає передню частину стопи до середини
Сіряк — давній довгополий верхній одяг з грубого сукна, здебільшого сірс
кольору.
Виконай завдання.
1. Вкажи жанр тексту.
А народна казка
Б оповідання

В легенда
Г літературна казка

2. Якось ведмідь задумався, ...
А де знайти їжу
Б на чому життя тримається

В де влаштувати лігво
Г як перехитрити лисицю

3. Дятел ствердив, що тварина гине без ...
В їжі
А житла
Б житла та їжі
4. Що сказав ведмедеві селянин?
А життя міцне ученням
Б життя міцне працею

Г гнізда

В життя міцне працею і учення]
Г життя міцне працею і любов’і

Вкажи прислів’я, яке виражає головну думку казки.
А Людей питай, а свій розум май.
Б Життя ученням міцне.
В Дерево міцне корінням, а людина — знанням.
Г Знання — то велика сила
Що означає вислів «вухом не веде»?
А дрімає
Б спить
В не чує
Запиши за порядком, з ким зустрічався ведмідь.

Поясни значення слів та вислову.
Зметикуй — _______________________
Надоумлює — -------------------------------Голова пухнути почала — _________
Запиши, що сказав селянин ведмедеві.

Запиши, без чого не може жити людина.

Г не слухає

11. Склади і запиши план твору.

12. Склади і запиши міркування «Для чого людині потрібні знання?» (5-6
чень).

ДОБРЕ СЛОВО

В однієї жінки була маленька донечка Оля. Коли дівчинці виповнилося
іть років, вона тяжко захворіла: простудилась, почала кашляти й танула
очах.
До нещасної матері почали приходити родичі — Олині тітки, дядьки,
Зусі, дідусі. Кожен приносив щось смачне й поживне: липовий мед
элодке коров’яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи, перепелині яєчка
іульйон з курячого крильця. Кожен говорив: «Треба добре харчуватися,
еба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси й на болота».
Оля їла мед у стільниках і солодке коров’яче масло, лісові ягоди й горіхи,
репелині яєчка й бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомага— дівчинка вже ледве вставала з ліжка.
Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав:
— Чогось їй не вистачає. А чого — і сам не можу зрозуміти.
Раптом відчинились двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі — столітня
і д і я . Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія
саті, нікуди не виходила. Але прочувши про хворобу правнучки, ви
лила навідати її.
Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олину руку в свою, зморшвату і маленьку, й сказала:
— Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров’ячого масла,
їмає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепелиних яєчок, ні
рячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила
я правнучко, один-єдиний подарунок: сердечне бажання. Єдине бажанзалишилось у мене в серці — щоб ти, моя квіточко, видужала й знову
ціла ясному сонечкові.
Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке
кине серце забилося частіше, щічки порожевіли, а в очах засяяла радість.
— Ось чого не вистачало Олі, — сказав дід Опанас. — Доброго слова.
37 слів)
Василь Сухомлинський

Виконай завдання.
1. Оля тяжко захворіла, коли їй виповнилося ...
А шість років
В п’ятнадцять років
Б п ’ять років
Г десять років
2. До неї приходили ...
А тітки, дядьки, сусіди
Б бабусі, дідусі, друзі

В тітки, дядьки, бабусі, дідусі
Г сусіди, друзі, родичі

3. Одного разу в хату ввійшла ...
А бабуся Надія
Б прабабуся Надія

В дідусь Опанас
Г сусідка Надія

4. Прабабуся Надія принесла О лі..
А лісові ягоди
Б горіхи

В липовий мед
Г сердечне бажання

5. Олі не вистачало ...
А свіжого повітря
Б доброго слова

В доброго харчування
Г спілкування з друзями

6. Який мед приносили Олі?
А гречаний
Б квітковий

В липовий
Г свіжий

7. Запиши, які почуття охоплювали тебе під час читання оповідання.

8. Запиши тлумачення висловів.
В очах засяяла радість — __
Хвороба втече в ліси — ------

). Випиши з тексту речення, в якому розповідається про те, який подарунок
принесла Олі прабабуся.

10. Постав і запиши два запитання за змістом твору В. Сухомлинського «Добре
слово».

11. Запиши, чому оповідання має таку назву.

12. Напиши коротке міркування за прислів’ям «Від доброго слова і лідрозмерзає».

СОН НА КОРИСТЬ

Жив собі чорнявий хлопчик у селищі Ясному Прекрасного району Чу
вої області. Було йому вже років, мабуть, із одинадцять, а то й ще мені
Прегарно стріляв він із рогатки в котів, собак і про горобців не забуве
Як влучить, бува, в песика — той скавучить, у кицьку — вона нявчи
у птаха стрельне — шибка у сусідньому вікні тільки — дзень! — і розбилі
ущент, а горобчик — цвірінь-цвірінь! — весело так озивається пташ
з того хлопчика ніби насміхаючись:
— Ага! Хотів у мене влучити, вцілив же в шибку!
І курив той хлопчик, і негарно лаявся, та в орлянку грав, і з учителя
своїми, коли зустрічав на вулиці, не вітався. Неслухняним був.
Так дожив бешкетник аж до самого Нового року.
А до свята у школі ялинку прикрашали, біля котрої найкращим учн
урочисто вручатимуть подарунки.
Чекав на цю подію й наш хлопчик, але надії на відзнаку в нього не бу.
бо вчився кепсько, тільки й того, що з рогатки стріляв добре.
Сердитим ліг спати напередодні свята. Аж ось сон дивний бачи'
Та ще й який!
Ніби тримає рябий песик у лапках рогатку й у нього цілиться. Н і
герой злякався й просить хвостатого:
— Не стріляй! Боляче буде!
— Та й мені боліло, проте тебе це зовсім не обходило!
— Я більше так не чинитиму! — заплакав хлопець.
— Гаразд, — каже песик, — я кращий від тебе! Не буду.
Побіг Рябко, аж тут велетенський кіт. Теж із рогаткою та на хлоп
націлюється.
— Ой, котику-братику, не стріляй! І я злого не робитиму!
— Ага, — погодився смугастий і побіг, весело нявкаючи.
А потім ніби налетіли на нашого хлопчика горобці, й посипалися р<
биті шибки.
Він як закричить, загаласує:
— Нене! Рятуй, будь ласка!
І прокинувся. Підійшла до бідолашного матір, заспокоїла, тоді хлопеі
і каже:

_____________________________

— Не стрілятиму більше з рогатки, слухатимусь, добре вчитимусь, буду
ввічливим і нікого не ображатиму.
— От і добре! — озвалася мама. — 3 Новим роком, мій хлопчику, —
і поцілувала його. (303 слова)
Остап Вишня
Дивний — який викликає подив; дивовижний.
Кепський — поганий, злий, капосний, лихий, негожий.
Ущент — зовсім, остаточно, без залишку.

Виконай завдання.
Де жив чорнявий хлопчик?
А у селищі Чудовому Прекрасного району Ясної області
Б у селищі Ясному Прекрасного району Чудової області
В у селищі Прекрасному Чудового району Ясної області
Г у селищі Чудовому Ясного району Прекрасної області
Яким був хлопчик?
А неслухняним
Б ввічливим

В прегарним
Г слухняним

Що найкраще вдавалося хлопчику?
А вчитися
Б стріляти з рогатки

В допомагати мамі
Г бути ввічливим

4. Кого ображав чорнявий хлопчик?
А котів, собак і синичок
Б собак і горобців

В котів, собак і горобців
Г котів і горобців

5. Видатним українським байкарем є .
В Остап Вишня
А Іван Крилов
Г Езоп
Б Леонід Глібов
Який сон бачив хлопчик?
А веселий
Б чудовий
26

В казковии

Г дивний

7. Випиши з тексту речення, в якому йдеться про ставлення хлопчика до к
собак і горобців.

8. Запиши, що пообіцяв хлопчик мамі, коли прокинувся.

9. Поясни, кого називають бешкетником.

10. Поєднай відповідні частини прислів’їв.
Більше роби
•
Не губи живе, •
Який учинок, •
11. Запиши свою пораду хлопчикові.

• тобі не буде зле.
• така й кара.
• та менше говори.

12. Поміркуй і запиши, чому твір Остапа Вишні «Сон на користь» має так]
зву. Запропонуй свій заголовок до прочитаного твору.

ЦВІРКУН
Ріс собі на світі хлопчик. І дуже любили того хлопця люди, бо умів він
півати, як ніхто на світі. Вечорами, після денної роботи, коли можна було
рохи спочити, сходилися старі й малі послухати пісню. Кожен, хто хоч
іаз чув той спів, ніби набирав у груди сили й снаги, ніби пив воду з ці[іоіцого джерела. Співав хлопець про сонце, про квіти-трави, про землю,
кожна його пісня славила рідний край. Ті пісні хлопчина складав сам.
^ коли в нього запитували, як це йому вдається, відповідав, що все те —
(ід квітів, дерев, птахів та звірів.
Якось прийшло в цей край лихо. Про співучого хлопчика прочули злі
іороги й вирішили викрасти його. Темної ночі, коли він слухав пісню мііячного сяйва, щоб потім переспівати її людям, схопили вони його й понеїли в свої землі. Володар тої країни хотів мати співучого раба. Та хлопець
гому не співав. Просили його — мовчав, били — мовчав. Тільки одного
іазу, змучений вкрай, завів тужну-тужну пісню. Від тої пісні німіли люди,
і каміння плакало. Була вона про розлуку з рідною стороною.
Злий володар наказав відвезти хлопчика в його землю і, якщо він там
піватиме, убити. Тільки-но ступив хлопчик на рідну землю, в нього одіазу вирвалася пісня.
Котрийсь із ворогів замахнувся шаблюкою, щоб виконати наказ воло;аря, але шабля свиснула в повітрі, а хлопця не стало. Лише в зеленій
раві застрибало маленьке чорненьке створіння. І задеркувато заспівало.
Відтоді й повелися на нашій землі веселі цвіркуни. їхні пісні славлять
іідну землю, звеселяють смутних. А хто понад усе любить батьківщину,
ой чує в пісні цвіркуна слова про красу нашої землі. (278 слів)
Антоніна Литвин
Снага, — відчуття радості, душевного піднесення.
Задеркувато — трохи зухвало.
Раб — невільна людина.

Виконай завдання.
1. Твір Антоніни Литвин «Цвіркун» — це..
А казка
В літературна казка
Б оповідання
Г легенда
2. Усі люди любили хлопчика, бо він...
А поважав людей
В умів працювати
Б умів співати
Г умів танцювати
3. Що допомагало хлопчикові складати пісні?
А любов до рідного краю
В любов до квітів, птахів
Б людська повага
Г природа рідної землі
4. Коли вороги викрали хлопчика?
А увечері, після денної роботи
Б темної ночі, коли він слухав пісню місячного сяйва
В удень, коли він співав про сонце і квіти
Г удень, коли він відпочивав
5. Про що співають веселі цвіркуни?
А про небо
Б про красу рідної землі

В про квіти-трави
Г про сонце, небо і квіти

6. Яке прислів’я висвітлює головну думку тексту?
А Людина без Батьківщини, що соловей без пісні.
Б Та земля мила, де мати народила.
В У рідному краю і сонце ясніше світить.
Г У чужій стороні й весна не красна.

7. Випиши з тексту речення, в якому сказано, що славила кожна пісня хлопч

8. Запиши, про що співав хлопчик вечорами під час відпочинку.

). Які почуття передавав полонений хлопчик у своїй пісні? Запиши.

10. Коли з’явилися на нашій землі веселі цвіркуни? Запиши.

11. Склади і запиши план твору.

[2. Поміркуй і запиши, як ти розумієш вислів «Там земля мила, де мати на
родила» .

ПРОГАЯНИЙ ДЕНЬ

Мама йшла на роботу рано, до сходу сонця. Вона розбудила Пет
й сказала:
— Сьогодні в тебе почалися канікули. Але гаяти часу не можна,
тобі робота на сьогодні: посади біля хати дерево й прочитай цю книг}
Далекі Сині Гори.
Мама показала, де викопати дерево, поклала на стіл книжку про Дг
Сині Гори й пішла на роботу.
Петрик подумав: «Посплю ще трохи». Ліг, задрімав, потім заснув мі
міцно і снилося йому: біля хати виросло дерево, яке він посадив, а Дг
Сині Гори стали зовсім недалекі й стоять над самісіньким ставком.
Прокинувся Петрик — ой, лишенько! Сонце вже серед неба.
Хотів зараз же до роботи взятися, та подумав: «Ще встигну...».
Сів під грушею. Думає: «Ось посиджу ще трохи та й почну».
Потім пішов у садок, ягоди їв, за метеликом ганявся, потім знов;
грушею сидів.
Прийшла мати ввечері й каже:
— Показуй, що зробив, сину.
А Петрикові нічого показати. Соромно йому матері у вічі дивитш
— Ходімо, сину, покажу тобі, що люди зробили за той день, що ти
гаяв.
Взяла мама сина за руку й повела. Підводить до одного поля й пок
— Вчора тут була стерня, а сьогодні рілля. Тут працював тракто]
А ти байдики бив.
Підвела до колгоспного двору, показує багато-багато ящиків з поі
рами й каже:
— Ці помідори вранці були на полі, а тепер у ящиках. Завтра їх і
зуть у місто. Це робила я з жінками. А ти байдики бив.
Підвела до великої-великої купи зерна.
— Це зерно вранці було в колосках. Хліб скосили й змолотили, з
привезли на тік. А ти байдики бив.
Підвела до стіни, вимуруваної з цегли.

— Тут вранці був тільки гранітний фундамент, а тепер мур стоїть. Це
іуляри працювали. А ти байдики бив.
Підвела до великого кам’яного будинку, зайшла із сином. На полицях —
іаляниці, калачі. Усе пахло хлібом.
— Це пекарня, — сказала мама. — Ці хлібини вранці були ще борошюм, а тепер сам бачиш. Цілий день трудилися пекарі. А ти байдики бив.
От що таке прогаяний день. (320 сл.)
Василь Сухомлинський
Виконай завдання.
. У якому розділі книги для читання можна помістити цей твір?
А 3 любов’ю до природи.
Б Оповідання про дітей.
В Усна народна творчість.
Г Літературні казки.
. Яке доручення дала мама Петрикові?
А посадити дерево і полити квіти
Б полити квіти і прочитати книгу
В посадити дерево і прочитати книгу
Г посадити квіти і прочитати книгу

і.

Що подумав Петрик, коли мама пішла на роботу?
А піду погуляю
В прочитаю книгу
Б посиджу ще трохи
Г посплю ще трохи
Чому Петрик не виконав доручених справ?
А тому, що любив поспати
Б тому, що любив відпочивати
В тому, що не мав почуття відповідальності
Г тому, що любив читати книги

і. Яке слово є синонімом до прикметника «прогаяний»?
А загублений
В забутий
Б змарнований
Г засмучений

6. Що означає вислів «бити байдики»?
А швидко бігати
Б марно гаяти час

В ходити пішки
Г швидко ходити

7. Запиши, куди мама повела Петрика.

8. Яка головна думка твору? Запиши.

9. Які риси характеру проявив Петрик? Вкажи стрілочками.
• хитрість
• безвідповідальність
• безсоромність
Петрик •
•чесність
• щирість
• лінь
• хазяйновитість
10. За допомогою цифр встанови послідовність подій у творі.
□
□

Результати плідної праці людей.
Петрик ліг і задрімав.

□ Мама дала доручення Петрикові.
і ІХлопчик прокинувся опівдні.
І ІПетрикові соромно дивитися матері у вічі.

1. Запиши, чому оповідання має таку назву.

,2. Запиши, яку пораду ти можеш дати Петрикові.

34

ДВІ СЕСТРИ
Легенда

Багато тисяч років тому в родині одного індіанського вождя, на йм(
Великий Тайї, підростало дві доньки. Вони були розумними й надзвич«
гарними дівчатами. З нагоди повноліття красунь батько збирався влаї
вати свято, якого тут раніше ще ніхто не бачив. Всі знали, що це бу,
дні веселощів, що прийдуть люди з далеких земель, принесуть дівчг
дивовижні подарунки й самі отримають їх від вождя.
Єдине, що затьмарювало радість, була війна. Плем’я Великого '
ворогувало з північними індіанцями, що мріяли захопити їхню тер
рію. Та великий вождь, повоювавши кілька місяців, сказав: «Досить І
і кровопролиття!» Він виходив переможцем у кожній сутичці і тепер
служивши перепочинок на якийсь там місяць, захотів зробити раді
свято. Тому Великий Тайї вирішив не відгукуватися на воєнні закл
не звертав уваги на ворожі човни, що запливали в його води.
За сім днів до свята до нього прийшли обидві доньки.
— О рідненький батечку! — лагідно звернулися дівчата. — Дозво.
мовити слово.
— Говоріть, мої любі.
— Чи не могли б Ви запросити на наше радісне свято північне шіем’з
несміливо спитали чарівні красуні.
— Наших ворогів? — не повіривши, перепитав вождь.
— Ми дуже цього хочемо, — почулася тиха відповідь.
— Що ж, як сказано, так і буде! — урочисто проголосив він. — Сьог
я не можу вам відмовити ні в чому, й колись ваші сини благословляти!
мир, який ви просите.
Великий Тайї скликав усіх юнаків свого племені до великого кал
й наказав:
— Запаліть на заході сонця вогні на кожному розі — вогні дружби
дайте в прудкі човни та пливіть на північ. Привітайте ворогів і ская
що я запрошую прибути до мене на свято в честь доньок.

І коли люди північного племені почули запрошення, їхні човни відазу ж вирушили в дорогу, щоб відзначити Великий Мир. До ніг мудрого
олодаря було покладено м’ясо й рибу, золото й намисто з білого каменя,
ізьблені ложки й чудові килими.
А Великий Тайї влаштував таке свято, якого досі не бачили. То були
ні радощів і веселі ночі навколо яскравих вогнищ. Із бойових човнів ви
пнули зброю і наповнили їх денним уловом риби. Замість войовничих пісень
увся чудовий жіночий спів про кохання і жваве тупотіння ніг у танці. Двоє
юіутніх племен об’єдналося назавжди в один братерський союз. Усміхнувся
гудрий вождь до своїх доньок і мовив:
— Завдяки вам, незрівнянні, на нашій землі запанували мир і братер
ню! Тому я зроблю вас безсмертними!
Сказавши це, він підняв дівчат і поставив високо-високо над усіма, хто
Ув...
Так і стали на вершині величної гори доньки вождя: сонце зігріває їх,
сніг укриває. Там красуні й понині оберігають мир і спокій Тихоокеанького узбережжя. (406 слів)
Сутичка — невеликий бій; гострий спір, сварка на ґрунті розбіжностей
думках, поглядах та ін.
Володар — верховний правитель держави, краю; той, хто має владу над кимбо чим-небудь.
Вождь — проводир війська, племені.
Надзвичайний — який відрізняється від інших; винятковий.
Виконай завдання.
• Події, описані в легенді, відбувалися в родині ...
А індійського вождя
В могутнього вождя
Б індіанського вождя
Г мудрого вождя
!. Великий Тайї збирався влаштувати свято з нагоди ...
А свого дня народження
В дня народження однієї доньки
Б дня народження доньок
Г повноліття доньок

3. Очікуване свято затьмарювала ...
А сварка з ворогами
В сутичка з північним плем’ям
Б війна
Г суперечка між доньками
4. Доньки звернулися до батька з пропозицією ...
А запросити на свято сусідів
Б запросити на свято друзів
В запросити на свято ворогів
Г запросити на свято родичів
5. Великий Тайї наказав запалити на заході сонця ...
А вогні єднання
В вогні війни
Б вогні дружби
Г вогні миру
6. Завдяки донькам Тайї, на землі запанували ...
А мир і спокій
В мир і щастя
Б мир і братерство
Г мир і любов
7. Запиши, коли і де відбувалися події, описані в легенді.

8. Випиши речення, в якому йдеться про те, з ким ворогувало плем’я Вел
Тайї.

9. Запиши основну думку легенди.

0. За допомогою цифр встанови послідовність подій у легенді «Дві сестри».
СИ Братерський союз.
ЕИ Безсмертні доньки.
□

Розумні й красиві доньки індіанського вождя.

П Прохання доньок.
Була війна.

ЕИ

1. Постав і запиши два запитання за змістом легенди «Дві сестри».

2. Склади і запиши розповідь «Хай буде мир на всій Землі» (5-7 речень).

ЯК ОДИН РАК ЗМІНИВ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ
Якось улітку сонце встало рано, поглянуло на гори, степи та оі
й помітило: на березі крутому задкує рак у далеч невідому.
Від здивування сонце зупинилось:
— А я ж назад ні разу не котилось! А що, коли і я, немов той рак, в
та й покочусь собі назад? А може, в тім глибокий зміст і м ода— весь
світити і зайти на сході?
І от ні хвильки сонце не барилось і шлях свій навпаки перемінило,
назад, до сходу, покотилось — й одразу на землі життя змінилось.
Хоч це здається досить неймовірним, та всюди час назад пішов, поі
Відтак збагнути люди не могли, чому вони вже навпаки жили: стар
разу всі помолоділи, а учні шкіл на малюків змаліли. Бруньки набр
всупереч природі, а ріки до джерел понесли води. І сніг, і зливи в х
піднімались, всі потяги з «хвоста» нумерувались. І кожен повері
в день вчорашній — і раптом стало жить на світі страшно!
— Так ми сягнемо первісної ери, — зітхали люди, — і поверн<
в печери...
І все-таки найтяжче жити в світі було в ці дні не старшим, ні, а ^
Лиш тільки дивна зміна відбулася, як діти вже були в молодших кл
п’ятикласники — в четвертому класі, четвертокласники — в третьому
сі, третьокласники — в другому класі, другокласники— в першому к.
І першокласники щодуху вже волають:
— До дитсадочка повертатись не бажаєм!
А все, чого у школі їх навчали, — немов корова язиком злизала.
Одначе тут побачило світило, якого лиха в світі наробило, так нео(
котячись назад. І пожаліло сонечко малят: їм радості від цього жарту
На мить спинилося воно й сказало:
— Життя нестерпним зробиться для вас, як випускник піде у ПЄ]
клас. Ох, ні, не витерпить душа моя, коли школярик зробиться м
Мені вже загадок та ігор досить! Нехай життя іде у звичний спосі
жаль, я давні звичаї зламало...
І покотилось сонце, як колись бувало, і винувато посміхалось лю
— Про жарт невдалий згадувать не будем!

І поплило воно над ріками, полями, над лісом, над зеленими горбами,
іад морем, не поглянувши, однак, на берег, де дурненький повзав рак.
333 слова)
Радой Кіров
Ера — початок літочислення, зв’язаний з видатною історичною або легенарною подією.
Необачний — який діє нерозсудливо, необережно, надто поспішний у рішенях, вчинках.
Виконай завдання.
. Текст «Як один рак змінив життя на землі» — це ...
А легенда
В літературна казка
Б народна казка
Г оповідання
, Хто є головним героєм твору?
А рак
Б сонечко

В люди

. Коли відбулися події, описані в тексті?
А навесні
Б восени
В влітку

Г діти
Г вранці

Чому люди почали жити навпаки?
А бо сонечко свій шлях навпаки перемінило
Б бо сонечко зійшло на сході
В бо сонечко зійшло на заході
Г бо сонечко зникло
Кому жити навпаки було найважче?
А старшим людям
Б дітям

В молоді

Доповни речення «Іпожаліло сонечко...».
А людей
Б малят
В старців

Г птахам
Г птахів

Поясни значення слів і вислову.
Збагнути — ________________________________ _________________________
Волати — ____________________________________________________________

Немов корова язиком злизала —
8. Яка головна думка казки? Запиши.

9. Випиши із твору речення, в якому йдеться про те, коли на землі житі
нилось.

10. З’єднай стрілочками частини речень.
А все, чого у школі їх навчали, — •
Нехай життя іде
•
Про жарт невдалий
•

у звичний спосіб!
згадувать не будем!
немов корова язиком зли

11. Склади і запиши два запитання до тексту.

12. Уяви собі, що ти потрапив у казку. Що б ти сказав сонечку?

І

ГОРОБЕЦЬ
Я вертався з ловів і йшов через садок доріжкою. Собака мій, Трезор,
5іг поперед мене.
Коли це він зменшив крок і почав скрадатися, немов зачувши перед
сюбою дичину.
Я глянув уздовж доріжки й побачив молоденького горобчика: у нього
5ули ще жовті заїди коло дзьоба й пушок на голові. Він випав з гнізда
бо вітер дуже гойдав берези край доріжки) й сидів нерухомо, безпорадно
розпростерши крильця, — а ті крильця тільки що вбивалися в колодочки.
Мій собака помалу наближався до нього. Коли це старий чорногрудий
горобець, зірвавшись з близького дерева, каменем упав якраз перед його
мордою і весь настовбурчений, спотворений, з тим розпачливим, нещас
ним писком своїм разів зо два стрибнув назустріч до зубатої, роззявленої
іащі. Він кинувся рятувати, він заслонив собою свою дитину.... Але все
зого маленьке тіло тіпалося від жаху, голосок хрипів, він завмирав, він
зіддавав себб в жертву!
Якою величезною потворою мав здаватися йому мій собака! А однак він
їє міг всидіти на своїй високій, безпечній гілці... Сила, дужча за волю,
жинула його звідти. Мій Трезор зупинився, одступивши назад. Видно,
і він признав тую силу.
Я швидко одізвав збентеженого собаку — і пішов геть, з пошануванням.
Гак! Не смійтеся! Я схилявся з пошануванням перед тією маленькою одїажною пташкою, перед поривом її любові.
Любов, думав я собі, дужча від смерті й від страху смерті. Тільки нею,
ільки любов’ю держиться й має свій великий рух життя. (236 слів)
Іван Тургенєв

Лови — полювання на звірів, птахів, рибу тощо.
Скрадат ися — наближатися, непомітно крадучись.
Заїди — жовта шкірка біля дзьоба у пташенят.
Вбиват ися в колодочки — вкриватися пір’ям.
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Виконай завдання.

1.

Н ародни й

або літературний твір про вигадані, часто фантастичні ш

це ...
А вірш
Б міф
2.

В оповідання
Г легенда

Визнач жанр прочитаного твору.

А міф

Б легенда

В казка

Г оповідг

3. Де відбувалися події, описані в творі Івана Тургенева «Горобець»?
А у лісі
Б в садку
В біля озера
Г біля ст;
4. Кого побачив оповідач біля доріжки?
А старого горобця
Б молоденького горобчика
В маленького щиглика
Г великого горобця
5. Де знаходилось гніздо горобця?
А на березі
Б на клені

В на сосні

Г на ялиі

6. Визнач головну думку твору Івана Тургенева «Горобець».
А відважна пташка
Б любов дужча від смерті й від страху смерті
В нещасний горобець
Г сміливий горобець
7. Запиши тлумачення даних висловів.
Упав каменем — --------------------------------------- ------------------------------Перебороти страх — ---------------------------- ----------------------------------8. Випиши з тексту речення, що звучить як прислів’я.

9. Запиши, який епізод у творі тебе найбільше вразив.

10. Знайди й випиши з твору Івана Тургенева «Горобець» слова, якими описано
зовнішній вигляд молоденького горобчика.

11. Постав і запиши два запитання за змістом твору Івана Тургенева «Горобець».

12. Що нового ти дізнався про горобців? Напиши коротеньку розповідь.

КОТОВА Н АУКА

Котик Мурко находився,
десь там лазив, наморився —
скочив на диван.
Ох, та й пишно ж як розлягся!
Як розкішненько простягся,
мов великий пан!
Зирк малий Петрусь на нього,
на пустунчика отого,
і сказав йому:
— Ах ти ж, Мурку, ах, ледащо.
Чи тобі робить нема що
у дворі всьому?
А глядіть в коморі, в хижі
та ловить шкідливі миші,
стерегти добра?
Розпустився, розманіживсь,
тільки спав би все та ніживсь!
Глянь, яка пора! —
Так Петрусик лихословив.
Мурко вислухав і мовив:
— Правда, далебі!

Вже ж недобре лінуватись,
до роботи не прийматись —
це скажу й тобі:
он книжки твої ще в схові
і завдання не готові,
що на завтра вчить.
Поки ходиш, ґави ловиш
та мені докори мовиш,
міг би все зробить:
міг би вивчить байку «Хмар;
чи зробить задачок з пару,
а хоч би і п’ять.
І що треба написати,
все гарненько посправляти ■
не байдикувать!
Часто так і в нас буває:
хтось там судить, дорікає,
іншого займа;
а на себе озирнутись
та швиденько схаменутись,то цього нема! (166 слів)
ОленаП

Розманіживсь — розслабився.
«Хмара» — байка Леоніда Глібова.
Далебі — справді, правду кажучи.
Виконай завдання.
1. Текст «Котова наука» — це ...
А казка
В вірш-смішинка
Б байка
Г вірш

2. Повчальний висновок байки називають...
А кінцівкою
В прислів’ям
Б мораллю
Г головною думкою
3. Дійовими особами байки є ...
А Петрусик, кіт Мурчик
Б Петрусик, котик, миші

В Петрусик, котик Мурко
Г Петрусик, горобець

4. Поведінку Петруся автор...
А схвалює
Б засуджує

В висміює
Г аналізує

5. Головну думку байки «Котова наука» виражає прислів’я...
А Чужому лихові не смійся.
Б Щоб других вчити, треба самому вміти.
В Чуже бачить під лісом, а свого не бачить під носом.
Г Хвальби повні торби, та вони порожні.
6. Що означає слово «байдикувати»?
А працювати
Б марно гаяти час

В відпочивати
Г веселитися

7. Добери і запиши синоніми.
Наморився — ________________________________________
Розманіжився — _____________________________________
Ґави ловити — _______________________________________
8. Запиши, як по-іншому автор називає котика Мурка.

9. Запиши речення, в якому є порівняння.
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10. Випиши мораль байки.

11. Запиши, які людські вади засуджує автор.

12. Запиши свою пораду Петрусикові.

І

ДЕ ЖИВУТЬ ДОБРІ ПТАХИ?
Якось прилетіли з далеких земель у нашу країну лелеки. Далеко вони
перебули ту пору року, коли у нас холодно, сніг та мороз.
Кожен лелека в минулому році жив тут, мав свою стару, добре збудовану
хату на високих клунях.
Сніги розтали, зацвіли дерева та квіти — прилетіли вони на старе місце
«ити. Дивляться: на клунях їхніх хат немає, тільки вітер гуляє. Якийсь
злий чоловік кинув грудку землі і поранив одного лелеку. Люди почали
ш нього кричати, а він ще одну кинув.
Засумували добрі птахи і полетіли геть від села, в близький луг. Уже
к пора малих лелечат годувати. Де їх примістити, де і самим жити?
Питають лелеки старих та кривих верб:
— Може, дозволите на вашім гіллі хатки збудувати?
Озвались старі дерева добрим шумом-голосами:
! — Чому ж ні? Ви добрі птахи, будуйте.
Заходились лелеки галузки складати, кошики-хатки виплітати. Повиглітали — і живуть по двоє в хатці. Діток годують, на сонечку гріються,
і як захочуть, то в синьому небі разом з літаками літають.
Село було на гірці, і ніхто їх не турбував, навіть злий чоловік, що груд
ою лелеку поранив.
Однієї темної ночі прокинувся поранений лелека у своїй хатці. Дивитья: сина в хатці немає, а небо — червоним огнем палає. Думає собі: хіба
вред ночі може сходити сонце?
Придивився, аж то у селі розгоряється пожежа, все вище росте полум’я!
Лелека підвівся на дужій нозі, підняв голову догори та як застукоче,
к заклекоче своїм довгим носом-дзьобом. Це він так і сина кликав, і на
юлох гукав. Почули те його брати, посхоплювались, ну і собі довгими
зьобами стукотіти, на сполох бити, людей зі сну будити. Прилетів і син
□раненого лелеки, та й собі взявся клекотати.
А люди крізь сон почули клекіт з лугу. Посхоплювались з ліжок. Тільки
шй чоловік хотів спати та сердився, що лелеки його збудили. Аж глянув
вікно та й занімів: все його подвір’я в огні!
і

Піднявся крик, кинулися люди воду носити, пожежу гасити.
Ледве погасили, а як закінчили, запитали один в одного:
А як ти прокинувся? Хто тебе збудив?
Мене збудили лелеки.
І мене. Я почув, як вони дзьобами клекотали.
І мене збудили вони, — озвався злий чоловік.
Бачиш! А ти їх із села прогнав! Якби лелеки не збудили — м е
погоріли!
Сором узяв злого чоловіка. Вирішив він наступного року споку
свою провину.
Перед холодами відлетіли лелеки в тепліший край. А як струь
співали та квіти заясніли — повернулися знову в нашу країну. !
вже село обминати, аж дивляться: на клунях ніби їхні хати! Сіл
глядаються. Справді, люди наносили на клуні різних гіллячок та
навіть хати-кошики посплітали!
Поправили лелеки ті хатки, відкрили віконця, напустили со]
й живуть. Вони добре знають, що злий чоловік уже не злий, це ж
брим птахам хати-гнізда готував.
З тої години по всій нашій країні, по всій нашій землі живуть л
Добрі птахи живуть там, де й люди добрі. (465 слів)
Леонід Пс
Клуня — господарська будівля для зберігання і обмолочування снопі]
Спокутувати — заслуговувати чим-небудь прощення за щось.
Виконай завдання.
1. Текст «Де живуть добрі птахи?» — це ...
В легенда
А оповідання
Б літературна казка
Г народна казка
2. Від чийого імені ведеться розповідь?
В від імені людей
А від імені автора
Г від імені хлопчика
Б від імені лелек

Звідки прилетіли лелеки?
А з теплих країв
Б з теплих країн

В з далеких земель
Г з далеких країн

Чому лелеки полетіли геть із села?
А бо на клунях не було їхніх хат
Б бо злий чоловік поранив одного лелеку
В бо їм стало сумно
Г бо люди почали кричати
Що трапилося в селі однієї темної ночі?
А виникла пожежа
В піднявся крик
Б лелеки били на сполох
Г лелеки відлетіли
Як злий чоловік вирішив спокутувати свою провину?
А підготував птахам хати-гнізда на клунях
Б сплів хати-кошики на старих деревах
В наносив гіллячок на гнізда
Г змайстрував нове гніздо
Запиши, що означають подані вислови.
Посхоплювались з ліжок — _________________________________________
Хатки виплітали — _________________________________________________
Знайди й випиши з твору Леоніда Полтави «Де живуть добрі птахи» образні
вислови, які вжив автор, щоб описати прихід весни.

Випиши з тексту речення, яке виражає його головну думку.

10. За допомогою цифр встанови послідовність подій у творі.
І
[
|
|

ІЗлий чоловік спокутує свою провину.
|Лелеки полетіли геть від села.
|у селі розгоряється пожежа.
[ Приліт птахів з далеких земель.

| |Лелеки врятували село.
І |Злий чоловік поранив лелеку.
І ІПовернення лелек у село.
11. Запиши, які почуття виникли в тебе після читання твору.

12. Поміркуй, чому лелек називають добрими птахами.

І

ВИРОСТИМО САД
Пізньої осені Оксана й Василько разом з мамою й татом переїхали
в новий будинок. З великими вікнами й червоним дахом він стояв посеред
просторого двору, але навкруг — ні кущика, ні деревця.
— Не журіться, діти, — сказав Оксанці та Василькові їхній тато. — Як
тільки прийде весна, ми посадимо тут великий сад.
З цією мрією всі жили довгу й сніжну зиму.
Навесні, коли Оксанка копала грядочку для моркви, а Василько допо
магав мамі білити льох, підійшов тато й сказав:
— Ну, дітки, нарешті повіяв яблуневий вітер. Пора садовити сад. Беріть
лопату, граблі та відро — вони найголовніші помічники садівника.
Діти дуже зраділи й побігли протоптувати першу стежку в майбутньому
садочку.
Допомагати новоселам прийшли сусіди — дядько Андрій та дядько
Степан, — ще й притягнули від своєї механічної криниці гумовий шланг,
щоб полити молоді дерева.
Усі дружно взялися до роботи.
Край саду рівненьким шнурочком вишикувалися кущики чорної смо
родини, аґрусу та малини. Біля хати посадили яблуню та дві горобини,
а далі — груші, абрикоси, персики й сливи. Над берегом річки потягнувся
вишняк.
— Коли дерева підростуть, у вишняку оселиться соловей, — сказав дітям
гато. — На груші та яблуні прикріпимо будиночки для синиць і шпаків.
А поки дерева малі, то зробимо ось що, — мовив тато і з цими словами
вкопав кілька високих стовпців і на їхніх вершечках поприбивав шпаківні
га синичник.
Того ж дня мама посіяла біля хати мальви, ромашки, чорнобривці, по
садовила ружі, жоржини, троянди й півники.
— Тепер нехай усе набирається сили від землі та сонця, — сказала вона.
— А ми будемо доглядати наш сад, — пообіцяли мамі Оксанка й Ва
силько.
Дерева прийнялися, і на сонці зазеленіло молоде листячко.
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Яка то радість була для всіх! Та через кілька днів над садом запур
метелики, з’явилася гусінь. Це була перша небезпека.
Сусід, дядько Андрій, покропив свій сад отрутою і винищив гусії:
Нам цього робити не слід, — сказав тато Оксанці й Василько
Отрута небезпечна для птахів. Поки дерева малі, зберемо гусінь
А далі тут оселяться шпаки, синиці і допоможуть нам.
Минуло кілька років. І ось навесні вперше рясно зацвіли червон
квітом персики, рожевими пелюстками вкрилося гілля абрикосів.
— Сад зацвів!
— Наш сад зацвів на врожай! — гукали діти й танцювали помі
клечаних квітом деревами.
У них над головами витенькували синички, весело виспівували
систі шпаки...
Шпаки й синички цієї весни не пустили в сад жодної гусені, ні ку
ні жука-короїда, і тому такі рясні та соковиті вродили абрикоси...
Оксанка і Василько були щасливі: вони добре знали, яка то радіс
виростити сад. (390 слів)
Олександр
Вишняк— сад, в якому ростуть вишні.
Кузька — те саме, що комашка.
Синичник — штучне .гніздо для синиць.
Виконай завдання.
1. Притча — це...
А влучний народний вислів з повчальним змістом
Б алегоричне оповідання з повчальним змістом
В драматичний твір, призначений для вистави на сцені
Г вірш з повчальним змістом
2. Визнач жанр прочитаного твору.
А казка
В оповідання
Б легенда
Г притча

В оповіданні Олександра Зими «Виростимо сад» розповідь ведеться від імені...
А тата
В Василька
Б автора
Г дядька Степана
Що тато вирішив посадити біля нового будинку?
А кущі
В красивий сад
Б квіти
Г великий сад
Хто прийшов допомагати новоселам?
А дядько Андрій і дядько Максим
Б дядько Степан і дядько Максим
В дядько Андрій і дядько Степан
Г дядько Степан і дядько Сергій
Визнач головну думку твору Олександра Зими «Виростимо сад».
А Найголовніші помічники садівника.
Б Щоб мати — треба працювати.
В Велика радість — виростити сад.
Г Без охоти нема роботи.
Заміни вислів одним словом.
Сяк-так, абияк — ____________________________________________________
Всупереч усьому — _________________________________________________
Поєднай відповідні частини прислів’їв.
Без охоти
•
•за себе скаже.
Руки малі,
•
•день роком стає.
Робота сама •
•нема роботи.
Без роботи
•
•та до роботи вдалі.
Випиши з твору речення, у якому йдеться про квіти, які посіяла мама біля

10. Запиши назви птахів, які оселяться у садку.

11. Склади план твору.

12. Склади і запиши розповідь про те, як ти допомагаєш своїм батькам (5
чень).

І

ШПАКИ
Була середина березня. Ми з нетерпінням чекали, коли до нас у садок
знову прилетять старі знайомі — шпаки. Це милі, веселі птахи, перші
перелітні гості, радісні вісники весни.
Багато сотень кілометрів треба їм летіти зі своїх зимових таборів у те
плих країнах. Багатьом із них доводиться пролітати над морями. Скільки
пригод і небезпек у дорозі: дощі, бурі, густі тумани, градові хмари, хижі
птахи, постріли жадібних мисливців. Скільки неймовірних зусиль потрібно
докласти до такого перельоту маленькій пташці! Немає серця в мисливців,
які нищать птахів під час важкого перельоту, коли вони прагнуть туди,
де народились, де вперше побачили сонячне світло.
Птахи чутливі до змін погоди і заздалегідь передбачають їх. Та буває,
що перелітних мандрівників посеред безкрайнього моря зненацька захо
пить хуртовина. До берегів далеко, птахи знесилені далеким польотом.
Тоді гине вся зграя, врятовується хіба лише невеличка частина найсильніших птахів.
Щастя, якщо зустрінеться птахам у ці жахливі хвилини морське судно.
Цілою хмарою спускаються вони на палубу, на снасті, на борти. У небез
пеці вони ввіряють своє маленьке життя людині. І суворі моряки ніколи
не скривдять птахів...
Згубними для таких птахів бувають часом і прибережні маяки. Сторожі
знаходять ранками, після туманних ночей, тисячі пташиних трупів на
вколо маяка. Знесилені перельотом, обважнілі від морської вологи, птахи,
я,осягши ввечері берега, несвідомо летять туди, куди їх обманливо ваблять
світло і тепло. У своєму швидкому льоті вони розбиваються, вдарившись
грудьми в товсте скло, залізо чи камінь... Лише досвідчений вожак вря
товує від цієї біди свою зграю, зарані взявши інший напрям.
Вдаряються також птахи і в телеграфні дроти, якщо чомусь летять
низько, особливо вночі та під час туману.
Зробивши небезпечний переліт через море, шпаки відпочивають цілий
Зень і завжди в певному улюбленому з року в рік місці. Прилетять під вечір,
підгодуються, трохи подрімають вночі, а вранці — ще до зорі — легкий
сніданок і знову в дорогу. (295 слів)
Олександр Купрін
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Снасті — канати для управління парусами.
З ненацька — несподівано, раптово.
Зарані — заздалегідь.

Виконай завдання.
1. Короткий поетичний твір, поділений на рядки, які римуються, — це
А байка
Б вірш
В скоромовка
Г прислів’ї
2. Текст Олександра Купріна «Шпаки» — це ...
А легенда
В авторська казка
Б оповідання
Г народна казка
3. Радісні вісники весни — це ...
А лелеки
Б шпаки

В ластівки

Г солов’ї

4. Коли прилітають до нас шпаки?
А у квітні
В у березні
Б у травні
Г у середині березня
5. Яке слово є синонімом до прислівника «зненацька»?
А швидко
Б раптово
В повільно

Г часто

6. Визнач головну думку твору Олександра Купріна «Шпаки».
А Любов до рідної землі.
Б Повернення на рідну землю.
В Небезпечна дорога додому.
Г Птахи — наші друзі.
7. Запиши, які пригоди і небезпеки чекають на птахів під час перельо’

8. Випиши з тексту речення, в якому описано птахів.

9. Запиши, який епізод у творі тебе найбільше вразив.

10. За допомогою цифр віднови послідовність пунктів плану згідно зі змістом
твору.
□ Пригоди і небезпеки у дорозі.
І ІПосеред безкрайнього моря.
І ІПерші перелітні гості.
І ІВідпочинок в улюбленому місці.
І ІЗгубні маяки та телеграфні дроти.
11. Постав і запиши два запитання за змістом твору Олександра Купріна «Шпаки».

12. Про що ти дізнався з твору Олександра Купріна «Шпаки»? Напиши коротку
розповідь.

ПАПЕРОВИЙ ЗМІЙ

Був собі в давнину великий блакитний паперовий змій. Він був з
новий і літав високо над землею на довгій нитці, яку тримав у руке
ленький хлопчик.
Дмухне вітер щосили — і змій здіймається високо-високо в небо.
Дивіться на мене! Дивіться на мене! — гукав він пташкам. — Я .
вище за вас! Дивіться всі на мене! Я можу здійматися до хмар. Як
оця нікчемна нитка, я злетів би вище сонця!
— Овва! — свиснув вітер. — Ти б тоді взагалі нікуди не злетів.
— Дурниці, — мовив паперовий змій. — Ти ще скажи, що цей хлоп
ко зі своєю ниточкою допомагає мені літати! О, якби він тільки відп;
мене, я б усім показав, на що здатний!
Та ось хлопчик опустив змія додолу, кинув нитку й побіг додому
чай.
«О, як хочеться бути вільним!» — думав паперовий змій.
Саме тоді бігло тудою мишеня.
— Гей! — гукнув паперовий змій. — Іди-но сюди. Допоможи
Слухай, я злетів би вище за всіх у світі. Але мене не пускає оця н
Перегризи її, і я злечу до сонця й стану володарем світу!
І мишеня перегризло нитку.
— Нарешті! — зрадів паперовий змій. — Отепер я полечу! Ну, j
дмухни як слід.
Вітер дмухнув, та цаперовий змій навіть не знявся з землі. Вії
сердився.
— Це не моя провина! Якби мені тільки знятись із землі, я б пс
у височінь!
Тоді саме повернувся хлопчик. Він не знав, що мишеня перег]
нитку, підняв паперового змія і підкинув у повітрі. Вітер дмухнув що
Паперовий змій спробував злетіти, та відразу ляпнувся на землю.
— Ну, тепер зрозумів? — запитав вітер. — Це нитка допомагає
Без неї ти не злетиш.
— Та як же це? — сказав паперовий змій. — Адже нитки не літа
— Це правда, — мовив вітер. — Нитка не літатиме без мене ч
хлопчика, який тримає тебе на нитці.

І

Коли хлопчик полагодив змія, а вітер дмухнув щосили, паперовий змій
злетів високо в небо, майже до самого сонця. Тепер він почувався справді
щасливим.
— Подивіться на нас! — гукав він. — Подивіться на нас! Які ми розумні!
(317 слів)
Д он ал ьд Біссет

Виконай завдання.
1. Байка — це...
А короткий влучний народний вислів повчального характеру, часто
римований
Б невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту
В короткий поетичний твір, поділений на рядки, які римуються
Г влучний народний вислів з повчальним змістом
2. Визнач жанр прочитаного твору.
А легенда
В оповідання
Б літературна казка
Г народна казка
3. Куди хотів злетіти паперовий змій?
А до хмар
В вище сонця
Б вище за всіх у світі
Г вище хмар
4. Хто головний герой твору Дональда Біссета «Паперовий змій»?
А хлопчик
В вітер
Б паперовий змій
Г мишеня
5. Ким мріяв стати паперовий змій?
А володарем світу
Б чарівником

В льотчиком

Г туристом

В. Які слова вигукнув паперовий змій, коли здійнявся майже до самого сонця?
А Які ми щасливі!
В Які ми прекрасні!
Б Які ми розумні!
Г Які ми винахідливі!
7. Запиши, що означають подані вислови.
Ляпнувся на землю — _______________________________________________
Здійматися до хмар — _______________________________________________
ЗО

8

Добери і запиши синоніми до слова «мовив».

9.

Запиши основну думку твору.

10. Поєднай відповідні частини
Хочеш бути щасливим —
Дерево міцне корінням,
Легко втратити,
Свій розум май,

прислів’їв.
•
•
•
•

« а людина працею.
« т а інших питай.
« н е будь лінивим.
• тяжко заробити.

11. За допомогою цифр встанови послідовність подій у творі.

І ІМишеня перегризло нитку.
І ІХочеться бути вільним.

ЕИБув собі паперовий г
ЕИХлопчик полагодив:

І ІПаперовий змій не знявся з землі без нитки.
І ІНитка не літатиме без вітру і хлопчика.
12. Поміркуй і запиши, як ти розумієш прислів’я «Свій розум май, та інших пи

ЖУРАВЛІ-ЖУРАВЛИКИ
В давнину глибоку,
як війна гула,
дівчинка Наталочка
у батьків жила.
Ніби льон — біленька,
мов грибок — маленька,
ніжками тупу,
скаче по степу.
Раз летів у вирій
журавлиний ключ,—
впав на нього каменем
сокіл із-за туч.
Дівчинка Наталочка
бачила здаля,
як ударив дзьобом
сокіл журавля.
Журавель, мов грудка,
впав додолу прудко:
знать, його крило
зранене було.
Скрикнула Наталочка,
мов стріла біжить,
зупинилась, дивиться —
журавель лежить.
Витяга крило своє —
рани на крилі,
кров червона струменем
ллється по землі.
Простягає голову,
жалібно глядить —
там, у небі синьому,
ключ його летить.
Мабуть, неба рідного
жаль йому, ачей,
що, як зорі, бризнули
сльози із очей.

Журавлі курличуть —
за собою кличуть,
журавлі курлять —
в теплий край летять.
Дівчинка хустину
з голови зняла,
ніжно доторкнулася
ручками крила:
«Не сумуй, журавлику,
підемо в село,
там тобі я вигою
зранене крило».
Привела додому,
їсти-пить дала,
навколо журавлика
бігає мала.
Гладить сіру шийку,
гладить довгий дзьоб,—
у такого лікаря
й мертве ожило б.
Дівчинка годує
хлібом журавля,
по траві над річкою
вдвох із ним гуля.
Скаче з ним по стежечці,
рада, як весна,
Павликом-журавликом
зве його вона.
Дітвора збирається
з двадцяти осель:
що там робить Талоччин
сірий журавель?
Журавель дитинку
смиче за косинку:
любить дітвору —
кру-кру!

От минає тиждень...
Зранене крило
в Павлика-журавлика
майже зажило... (211 слів)
Володимир Малик
Ачей — мабуть.
Виконай завдання.
1. Твір «Журавлі-журавлики» — це ...
А вірш
Б казка

В оповідання
Г байка

2. Події, описані у вірші, відбувалися в ...
А сиву давнину
В давнину далеку
Б дуже давно
Г давнину глибоку
3. Під час прогулянки Наталочка побачила ...
А пораненого журавля
В пораненого лелеку
Б пораненого сокола
Г молоденького журавлика
4. У птаха було поранене ...
А крило
Б нога

В шия

Г два крила

5. Наталочка звала журавлика ...
А Павликом-равликом
Б Павликом-журавликом

В Веселим журавликом
Г Веселим равликом

6. Зранене крило зажило ...
А через тиждень
Б через п’ять днів

В через два тижні
Г через місяць

7. Добери і запиши синоніми до даних слів.
Прудко — ------------------------------------------------------------------------------Зазирає — ------- — -------- -----------------------------------------------------------

І

8. Випиши з вірша порівняння.

9. Запиши, хто поранив журавля.

10. Запиши, як Наталочка доглядала пораненого журавлика.

11. Добери і запиши слова, що римуються з даними.
Біленька —

____________________________________________

Біжить — ________________________________________________
Курличуть — ____________________________________________
Крило — _________________________________________________
12. Як ти гадаєш, що буде далі? Продовж вірш власними рядками.
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КАЛИН А-ДІВ ЧИНА
Було це за давніх часів, коли на українській землі хмарами нг
т а т а р с ь к і орди. Неначе смерть, налітали вони на села і нищили все
Надворі стояла золотиста осінь. Все тануло в золотавому, оранже
багряному кипінні. Було досить тепло, тільки прозорі килимки баб]
літа нагадували про осінню пору. Ще зранку всі поїхали на ярмарок.
залишились тільки сивобороді дідусі і сільська красуня Килина. Де
вже гарна була! Сумно тобі на душі, глянеш на неї — і смуток враз зн
струнка, русявокоса, очі блакитні — шматочки неба в погожу днину, (
чорні, наче очеретинки навкруг голубих озерець. Та жаль одне, що си]
Люди гомоніли, що земля — то її ненька, а ліс предковічний — бг
Хто його знає. А Килина бігала часто полями і все питала: «Земле і
матінко люба, чого ти мовчиш? Розкажи мені казку, скажи ніжне с
тільки не мовчи!» А то ще забреде зранку в ліс і ходить-блукає цілісії
день, з деревами мову веде, з птицями співає. І виросла дівчина крас;
Вже сонечко мало ось-ось перекинутись у безвість неба, а людей
марку все не було.
Раптом на сході закуріло, долинули тупіт і крики. Через деякий час
розгледіли, що то вершники. Хвилина— і вони були в селі. Половши
закували в кайдани, а оселі спалили. Ще довго мерехтіли червоні відб.і
в сонячному світлі. Пролетіла як мить ніч. А на світанку вороги розш
розправу. Одна за одною скочувались буйні голови в зелену траву. Ді
черга й до Килини. Та навіть лиха рука завойовника здригнулась. Т і
забрали дівчину з собою. В Килининій голові молоточком дзвеніла д
«Помститись!» Коли воїни прилягли трохи відпочити, Килина виі
в одного ножа і встромила ватажкові в серце. Той не встигнув слої
мовити. Та не судилося дівчині втекти: сторожа помітила її, здогад
про все. Цього простити ніхто не міг.
Вранці до сходу сонця вивели татари Килину на страту. Дівчина
свій погляд на голубе небо, на шумливий ліс і тихо прошепотіла: «Щ
ва-а-йте!» І багряні крапельки крові бризнули на землю.
Надійшла весна, і на тому місці випнулись стрункі пагони, в
ніжно-зеленим листям. А в травні налились лебединим цвітом. А

припливла чаклунка-осінь, на молодому деревці з’явились червоні кетяги.
Вони були одного кольору з гарячою кров’ю.
З тих пір це дивне дерево люди звуть калиною, що нагадує дівчину,
яка загинула, не скорившись, а зосталась вірною матінці-землі. (377 слів)
Виконай завдання.
1. Твір, у якому описано те, чого в житті не буває, — це...
А легенда
Б казка
В байка

Г міф

2. Твір «Калина-дівчина» — це ...
А оповідання
В казка
Б легенда
Г байка
3. Коли відбувалися події, описані в творі «Калина-дівчина»?
А навесні
В влітку
Б восени
Г ранньої осені
4. Які вороги нападали на українські землі?
А татарські орди
В татарсько-турецькі орди
Б турецькі орди
Г печеніги
5. Дівчина Килина виросла ...
А щасливою
Б красивою

В доброю

Г вродливою

6. Визнач головну думку твору «Калина-дівчина».
А Любов Килини до рідної землі.
Б Відважна дівчина Килина.
В Вірність Килини матінці-землі.
Г Калина — символ України.
7. Добери синоніми до виділених слів в даних висловах.
Забреде в ліс — ______________________________________________________
З деревами мову веде — _____________________________________________
8. Випиши з твору «Калина-дівчина» слова, які описують зовнішній вигляд
дівчини.
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9. Запиши, як Килина помстилася ворогу за скоєне лихо.

10. За допомогою цифр встанови послідовність подій у творі «Калина-дів1
І

ІУ село прийшло лихо.
Було це за давніх часів.

І І
І і Татари забрали Килину з собою.

□ Сільська красуня Кн
Багряні крапельки:

ЕИ
ЕИ Калина-дівчина.

11. Поміркуй, чому люди дивне деревце звуть калиною.

12. Поміркуй і запиши, як ти розумієш вислів «Землярідна — матінка J

ТРАМВАЙ І ЩИГЛИК
Був собі у Києві Трамвай. Не звичайний дзвінкий Трамвай, що возить
людей, а той, що ремонтує трамвайні дроти, перевозить важкі рейки
і просмолені шпали.
Трамвай без кінця подорожував — із Святошина на Поділ, а з Подолу
через Дніпро аж у Дарницю, й назад. А як він дзенькав, клацав, бамкав,
бив колесами на стиках! Люди злякано тулилися до будинків. Домашні
господарки миттю зачиняли вікна. Собаки ховалися у підворіття, а киць
ки видряпувалися з переляку аж на вершечки дерев. Злізти звідти вони
боялися, тож доводилося викликати пожежників, ставити до кожного
дерева (а ви знаєте, як їх багато у Києві!) пожежні драбини й рятувати
наполоханих кицьок, які нявчали так, що чути було аж на Батиєвій горі.
Усі були страшенно незадоволені, крім Трамвая.
— А ну вас, — гуркотів Трамвай. — Мені все одно. Цілісінький білий
день щось допомагаєш ремонтувати, їздиш без кінця — куди пошлють.
А потім усі про мене забувають. Навіть водій іде собі геть, додому. А ти —
стій у депо, наморений від цілоденної біганини. А ледь фари заплющиш —
знову ганяй туди-сюди...
Одного разу тільки натомлений Трамвай забувся у недовгім сні, як
раптом прокинувся — щось його лоскотало.
Це був... Це був Щиголь!
Він ладнав із гілочок під стелею кабіни... гніздечко!
Трамвай першої миті аж розгубився з подиву.
— Ти що це надумав? У транспорті гніздо лаштуєш? Звідки ти взявся?
— А я до вас із Ботанічного саду прилетів! Чув, вам одному не дуже...
Якщо не заперечуєте, давайте дружити!
— Еге ж, коли так... — сказав Трамвай. — Але тільки знай, мені по
добається їздити з гуком, стукотіти колесами по рейках. Ось таку музику
я найбільше люблю, а не пташину!
— Ой-йой! Ти ж розвалиш мені гніздо! — занепокоївся Щиголь. — А я
чекаю Щиглиху з яєчком!
«Ну от! — подумав Трамвай. — Що я вам усім — гуртожиток?»
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Але він не сказав цього вголос. Тим більше, що його новий знайї
ураз так дзвінко заспівав... Він кликав Щиглиху.
І вона не забарилася. Прилетіла саме тоді, коли Трамвай вируші
своїм маршрутом.
Дивно — того ранку Трамвай не бамкав колесами по рейках, не і
щав на поворотах. Собаки не тікали у підворіття, кицьки не дряпа
з переляку на дерева, а вікна у місті були відчинені навстіж!
Бо всі слухали...
Адже Щиголь і Щиглиха, тільки-но Трамвай рушив, усілися на і
блискучу трубку під стелею в Трамвая, як на жердинку, і заспівали!
І з того самого ранку вже ніхто не впізнавав нашого Трамвая.
Він ніжно проходив стики, ніколи не вищав на поворотах. Адже т
у нього були справжні друзі, які його ніколи на покидали.
Коли ж у гніздечку з’явилися Щиглята, — яких чудесних пісень с
виспівувати дружна пташина сім’я! А Трамвай легесенько вистукув
у такт на стиках.
І всі в місті здалеку помічали той Трамвай, усміхалися йому інази
пташиним. (437 слів)
Юрій Яр
Виконай завдання.

1. Невеликий за розміром розповідний художній твір про одну чи кілька і
у житті людей, тварин — це...
А казка
В легенда
Б оповідання
Г міф
2. Твір «Трамвай і щиглик» — це ...
А оповідання
В народна казка
Б авторська казка
Г притча
3. Хто поселився під стелею кабіни Трамвая?
А Щиголь
В Щиголь і Щиглиха
Б Горобець
Г горобці

І

4. Звідки прилетів Щиглик?
А з лісу
Б з Ботанічного саду

В з парку
Г з далеких країв

5. Хто головний герой твору «Трамвай і Щиглик»?
А Трамвай
В Трамвай і Щиглик
Б Щиглик
Г Щиглик і Щиглиха
6. Як називали Трамвай?
А дзвінким
Б веселим

В щасливим
Г пташиним

7. Хто у творі виконував наступні дії? Випиши.
Дзенькав, клацав, бамкав.

Зачиняли вікна.

Ховалися у підворіття.

Видряпувалися на вершечки дерев.
8. Запиши головну думку твору.

9. Запиши, яким маршрутом їздив Трамвай.
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10. Склади і запиши два запитання за змістом тексту.

11. Поміркуй, чому Трамвай почав їздити тихо, коли до нього прилетіли щи

12. Як по-іншому можна назвати твір Юрія Ярмиша «Трамвай і Щиглик
ґрунтуй свій вибір.

