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(автор — К. І. Пономарьова)

у/ <<Застосовую знання»: робочий зошит з української мови 

«Малюю словом»: зошит з розвитку мовлення 

«Пишу без помилок»: картки-тренажери з грамотного письма 

«Моїдосягнення»: тематичні перевірні роботи

Календарне планування та матеріали для уроків української мови 
за НМК розміщено на сайті www.orioncentr.com.ua

у розділі «Методична підтримка».

Умовні позначення:

— напиши

— виконай завдання олівцем

— поміркуй і відгадай
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Нумо знайомитись!

1. Прочитай слова, якими друзі пропонують тобі розпочати 
знайомство. Закресли слово, яке не підходить для знайомства.

Здрастуйте!
Будь ласка!

Добрий день!

Привіт!

2. Прочитай пам’ятку. Пронумеруй, що за чим будеш говорити 
під час знайомства.

Пам’ятка
Скажу, чим люблю займатися. 
Назву своє ім ’я.
Привітаюсь.

Напиши повідомлення про себе. Скористайся пам’яткою.



Розпізнаю слова зі звуками [д ж ], [д з ], [д з

1. З ’єднай стрілочками відповідні слова. Вимов перший зву 
у кожному слові. Підкресли букви, які позначають цей звук.

джерело • 
дзвінок • 
джмелик •

• дзижчить
• дзюркотить
• дзвенить

2. Родзинка зустріла двох комах. Вони розповіли їй про себе 
загадками. Прочитай і відгадай ці загадки. Виправ помилки, які 
зробили комахи.

Я надз квітами літаю, 
цілий дзень медок дзбираю. 
Взимку і дорослі й дзіти — 
будуть всі медзку радіти!

Я про себе так скаджу: 
я без діла не сиджу, 
я літаю, всіх буджу.
Я не джук і не метелик 
а веселий джобрий__

3. Утвори слова за малюнком і схемами.

+ ик = _ 
+ ати =
+ атий =

4. Устав у речення утворені в попередньому завданні слова.

1. У синички маленький_____________ .
2. По болоту ходив_______________ лелека.
3. Снігурі люблять____________ плоди горобини


