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Матеріал схвалено методичною радою учителів Острожанського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (протокол № 3 від 10 .03. 2020 року).
Сучасна початкова освіта характеризується системними змінами в структурі
та змісті, пов’язаними з переосмисленням пріоритетів навчання, ролі учня як
суб’єкта освітнього процесу. НУШ ставить перед педагогами багато інноваційних
завдань, тому, на нашу думку, велике значення при вирішенні цього питання має
яскрава наочність, розвивальне середовище класу, дослідно-пошукова діяльність
учнів, цікаві завдання, творча особистість учителя.
Тому запропонований матеріал, ми думаємо, зацікавить вчителів,
вихователів, батьків і найменших учнів, адже завдяки даному матеріалу можна
активізувати увагу дітей, розкрити їх неповторність і талановитість, допомогти
розвинути здібності, дати цілісне уявлення про світ.
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НУШ
завдань, які

перед

педагогами ставить

багато конкретних

тісно пов’язані з різноманітними технологіями.

Дуже корисними, що заслуговують на особливу

увагу, є

дидактичні матеріали , використовуючи які, учитель організовує вивчення теми з
різних аспектів одночасно, життєві явища сприймаються у їхньому глибинному
зв’язку, учневі дається цілісне уявлення про світ. Школярі під керівництвом
учителя можуть самостійно організовувати процес засвоєння матеріалу, у них
з’являється можливість працювати з різними джерелами інформації, ефективно
об’єднуватися в групи і працювати в команді, при цьому проявляючи власну
ініціативу

і

активно

вносячи

різноманітні

ідеї

та

власні

думки.

Спробуйте зацікавити ваших дітей навчальним предметом «Українська мова».
Запропонуйте їм попрацювати з поданими у цьому посібнику завданнями з
української мови для 2 класу НУШ з тем: «Іменник. Прикметник. Дієслово».
Матеріали підготовлені до Модельної навчальної програми для 2 класу
«Українська мова».
Виконуючи

подані

завдання,

діти

набувають

життєвого

досвіду,

усвідомлюють потребу в знаннях з української мови, оволодівають предметними
компетентностями, які виявляються в здатності застосовувати мовні знання й
мовленнєві уміння в повсякденному житті. Також ці завдання допоможуть
налагодити оперативний зв'язок між учителем і учнем, своєчасно виявити й
ліквідувати прогалини в знаннях, інтенсифікувати пізнавальну та творчу
діяльність школярів.
Дидактичний матеріал має також навчально-виховне значення і за своїм
змістом, лексикою, відповідає потрібному рівню знань учнів та методично
опрацьований згідно з вимогами програми.
Автори посібника пропонують різноманітні завдання: ребуси, загадки,
прислів’я, тексти із творів класичної української літератури та сучасних дитячих
письменників, цікаві творчі завдання на основі інтерактивних форм роботи на
5
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уроках. Сподіваємося, що використання даного матеріалу допоможе вашим дітям
стати успішними в навчанні. Як свідчить практика, навчання з використанням
дидактичного матеріалу є дуже актуальним,оскільки воно передбачає досягнення
мети якісної освіти. Сучасна початкова освіта вимагає певних змін, пов’язаних з
переосмисленням пріоритетів навчання, іншого ставлення до освітнього процесу в
цілому. Це час зростання особистості, коли цілісне розуміння світу для дитини є
особливо цікавим і потужним Творчу особистість учителя вирізняє продуктивний
вибір методики індивідуально – групової

роботи з учнями, які мають певні

здібності. Йому властиве зацікавлене і дієве ставлення до самого творчого
процесу. Ми прагнемо до того, щоб учні самі відкривали джерела інтересу, щоб у
цьому відкриванні вони відчували власну працю, успіх. Без педагога з
неординарним мисленням це неможливо. Адже тільки такий учитель здатний
виховати творчу особистість.
З власного досвіду та досвіду колег можна побачити, як на таких уроках діти
стають розкутими, активними, висловлюють власні думки, презентують свої
роботи, захищають проекти. Це вимога НУШ до навчального процесу.. Крім
цього, уроки, проведені в нестандартному форматі, сприятимуть кращому
запам’ятовуванню навчального матеріалу, підсилюється мотивація вивчення
української мови, стимулюється мислення діяльності учнів. Діти починають
аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв’язки між предметами та
явищами, а це

дає учителеві можливість навчати учнів не тільки розуміти

предмет, але і вміти застосовувати знання в різних
ситуаціях, а учням – зрозуміти, що здобуті знання з різних
предметів можуть знадобитися у повсякденному житті.
Авторами посібника є: Приймак Н. Ф., Хуторянська Л. П.,
Цибульська С. Л., Михайлуца О. В.
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Іменник.
Прикметник. Дієслово
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Іменник
1. Випиши тільки іменники.
Посмішка,

усміхнений,

посміхатися,

початок,

початковий,

закінчувати, довгий, довжина.
2. Покажи стрілочками, на яке питання відповідає кожен іменник.
 сніг

 лід

 хлопець

 діти

 земля

 тато

 ковзани

 дівчата

3. Закресли «зайве» слово.
Діти, мама, українка, дівчата, цуценя, кошеня, весна, олень, людина.
4. Підібрати «зимові слова» ‒ іменники:

Довідка: зима, мороз, ковзани, снігопад, сани, лижі, сніговик, сніжинка,
сніг…
5. До слів, які відповідають на питання «хто?» добери слова, які
відповідають на питання «що?»
Садівник ‒ сад.

Письменник ‒ ______________.

Тракторист ‒ _______________.

Музикант ‒ ________________.

Лікар ‒ ____________________.

Школяр ‒ __________________.

Пекар ‒____________________.

Турист ‒ ___________________.
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6. Відгадайте загадки:

Довідка: бурулька, мороз, сани, сніг.
7. Спиши вірш, підкресли іменники.
На болоті журавель
Цілий день збирав щавель.
Назбирав собі на борщ
Та якраз вперіщив дощ.
8. Запиши назви живих та неживих предметів, які є у класі.
В класі є (хто?) учні, ___________________________________________.
В класі є (що?) стіл, ___________________________________________.
9. Випишіть слова, які відповідають на питання хто? (що?).
Пенал, зошит, вчитель, діти, мороз, земля, клас, ворона, чоботи, лисиця,
школа, мама, Андрійко.
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10. Познач рядок, який містить лише іменники.
 Портфель, ім’я, брат, учитися, учитель.
 Прізвище, місто, півень, сумний, фільм.
 Календар, книга, кімната, сестра, Умань.
11. З’єднай лінією слова, близькі за значенням:
 гра

 батько

 уважність

 страхопуд

 тато

 розвага

 боягуз

 оселя

 хата

 пильність

 майданчик

 площадка

12. Гра «Знайди друга».
У кожного учня ‒ картки зі словами:
алфавіт, мелодія, іспит, автомобіль, азбука, машина, спів, екзамен.
Діти об’єднуються у групи за словами-синонімами.
13. Гра «Асоціативний кущ». Які асоціації викликає у вас слово зима?

Довідка: сніг, подарунки, ялинка, розваги, сани, ковзани, мороз, сніговик.
14. Усі спільнокореневі слова записані в рядок:
а) вода, водяник, водити;
б) вода, водяник, водичка;
в) вода, водили, водити.
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15. До слова земля перевірним є слово:
а) земелька;
б) землі;
в) земляний.
16. Розшифруйте слова за кодом:
а) 22, 1, 6 ‒ сад;
22, 1, 6, 11 ‒ ___________;
22, 1, 6, 19, 28, 19, 15 ‒ ____________;
22, 1, 6, 12, 3, 18, 11, 15 ‒ ______________;
б) 16, 12, 22 ‒ ліс;
16, 12, 22, 11 ‒ _________;
16, 12, 22, 19 ‒ ____________;
16, 12, 22, 18, 11, 15 ‒ ________________.
17. Випишіть спільнокореневі слова до слова сніг.
У Сніговому королівстві жив Сніговик. У нього була снігова
хатинка. А поруч жила чарівна Снігуронька. Сніговик і Снігуронька
полюбляли дивитись, як з неба падає легкий, пухнастий сніжок.
А от підсніжників вони ніколи не бачили, бо у їхньому королівстві
ніколи не було весни.
18. Розділіть подані слова-іменники на дві групи та запишіть спочатку
слова, які вживаються тільки в однині, а потім ‒ тільки в множині.
Молоко,

сани,

цукор,

золото,

шорти,

ножиці,

городина, двері, мудрість, добро, лижі, зло, сум, дрова,
посуд, морозиво, кенгуру, ворота, штани, окуляри, сани,
метро, ковзани.
Довідка: Один: молоко, цукор, золото, городина, мудрість, добро, зло, сум,
метро, посуд, морозиво, кенгуру.
Багато: ворота, двері, сани, штани, дрова, шорти, ножиці, окуляри, сани,
лижі, ковзани.
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19. До кожної літери доберіть слова - іменники в однині, а потім у
множині.
Літера
Н
А
О
М
С
Д
З
У
Ш

Один
нитка

Багато
нитки

Довідка: однина (альбом, олівець, мова, слово, двір, зима, урок, школа);
множина (альбоми, олівці, мови, слова, двори, зими, уроки, школи).
20. Гра «Ти ‒ мені, я ‒ тобі». Усі учні об’єднуються у 2 кола. Одне ‒
всередині іншого обличчям один до одного. Один учень
називає іменник в однині, той, хто навпроти, ставить цей
іменник у множині, і навпаки. За сигналом учителя учні
одного кола рухаються за годинниковою стрілкою вбік, і гра
триває далі.
21. Утворіть пари слів за зразком:
Один

Багато

Мороз ‒

морози

Вітер ‒
Сніговик ‒
Учень ‒
Хмара ‒
Крило ‒
Брат ‒
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22. Скласти сенкан до слова дятел за зразком.
а) 1. Урок.

б) 1. Дятел.

2. Цікавий, пізнавальний.

2. _________________________

3. Інформує, розвиває, виховує.

3. _________________________

4. Важливий час для навчання.

4. _________________________

5. Заняття.

5. _________________________

23. Відгадайте загадки про професії.

24. Гра «Асоціативний кущ». Які асоціації викликає у вас слово
комп’ютер?

Довідка: ноутбук, ігри, програми, інтернет, розмова, ноутбук, клавіатура,
мишка.

13

Українська мова. 2 клас

25. До кожної літери підбери назву професії.
П‒

пожежник

П‒

перукар

Р‒

_____________________

Р‒

_____________________

О‒

_____________________

О‒

_____________________

Г‒

_____________________

Ф‒

_____________________

Р‒

_____________________

Е‒

_____________________

А‒

_____________________

С‒

_____________________

М‒

_____________________

І‒

_____________________

І‒

_____________________

Я‒

_____________________

С‒

_____________________

Т‒

_____________________

Довідка: регулювальник, радіомеханік, офіціант, оператор, флорист, геолог,
адміністратор, економіст, еколог, реставратор, столяр, тракторист, механік,
тесляр, інженер, інспектор, слюсар, музикант, яхто будівник.
26. Прочитай вірші про професії.
***
Водій автобуса щоранку,
На зупинці біля ганку.
Діточок везе до школи,
Не спізняється ніколи!
***
Сміливий пожежник
Вогонь загасив.
Водою миттєво
Його він залив.
Пожежні завжди
На пожежу спішать,
А нам треба номер
Пожежників знать!
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***
Він у лісі проживає.
Та за лісом доглядає.
Сосни садить та пильнує,
Звірів взимку він годує.
Це лісник, він любить ліс,
А ще він грибів приніс!
***
Зброю у руках тримають.
Україну захищають!
Гідні, гарні вояки,
Ще й славетні моряки!
Коли трошки підросту,
Теж у армію піду!
27. Гра «Слова в слові». Запиши слова, які можна скласти з літер слова
«П Р О Г Р А М І С Т».
Довідка: програма, ріг, гора, міст, ріст, місто, грім, пора, ропа, ріст, піст,
сто, сом, гра, сім, грам.
28. Гра «Мовна лотерея». Із скриньки учні дістають смужки, на яких
записано питання, читають та відповідають на них.
 Хто такі геймери?
 Які ти ще знаєш професії, пов’язані з комп’ютером?
 Геймер ‒ професія чи захоплення?
 Де можна побачити комп’ютери?
 Скільки часу ви проводите за роботою чи грою на комп’ютері?
 Чи користуються твої батьки комп`ютером?
 Пригадай правила роботи за комп`ютером.
 Намалюй одне із перерахованих правил.
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29. Знайди 15 професій у хмарі слів.

30. Казка «Як маленька буква стала великою».
Жила собі маленька буква. Її ніхто не хотів помічати: часто пропускали,
недописували.
‒ Чому мене не помічають, чому часто пропускають учні? – жалілась вона
дядькові Алфавіту.
‒ Ти маленька, тому й не помічають, - поважно відповів старий.
І надумала тоді буква свої справи налагодити: «Спробую – но я із середини
речення переміститися на початок».
І сталось диво. Почали всі поважати букву, писати її великою. Сподобалось
це букві. І наважилась вона дати назву містам, селам, вулицям, річкам, морям та
озерам, горам та долинам, прилаштувалась до
імені, по батькові, стала на перше місце в
прізвищах

і

навіть

у

кличках

тварин.

Запишалася буква, розтовстіла, виросла. І тепер
ці слова пишуться з великої літери.
- Як маленька літера стала великою?
- Отже велика літера пишеться у …( відповіді дітей).
31. Гра «Добери загальну назву». Доберіть загальну назву до кожної групи
слів.
Андрій, Наталка, Дмитро, Микита, Софія, Марина, Остап ‒ _____________
Петрівна, Іванович, Степанівна, Васильович, Климович ‒ ________________
Шевченко, Франко, Сосюра, Українка ‒ _____________________________
16
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32. Розгадай кросворд.

33. Гра «Загубилась буква». Встав пропущені букви, запиши імена.
_етяна

_ндрій

_офія

_лена

_икола

_митро

_рина

_аксим

_гор

34. Гра «Творчі імена». Багато імен зустрічається в назвах квітів.
Прочитайте назви рослин. Подумайте, від якого імені вони утворились.
Грицики ‒ Григорій.

Васильок ‒ _____________

Іван-чай ‒ ___________

Тимофійка ‒ ____________

Любка ‒ ____________

Ружа ‒ _________________

35. За прикладом з поданих імен склади по батькові:
Оксана (Іван) ‒ Оксана Іванівна;
Ольга (Олександр) ‒ _____________________________;
Богдан (Віктор) ‒ _______________________________;
Андрій (Степан) ‒ ________________________________;
Віталій (Ярослав) ‒ _______________________________;
Галина (Анатолій) ‒ _____________________________;
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36. Розгадайте ребуси. З якої літери ви будете писати імена? Чому?

37. Гра «Я ‒ тобі, ти ‒ мені». Учитель називає ім’я, діти відтворюють
прізвище, що походить від названого імені.
Василь ‒ Василенко;

Кузьма ‒ ______________________;

Петро ‒ _______________________;

Микола ‒ _____________________;

Іван ‒ ________________________;

Федір ‒ _______________________.

38. Підкресли клички тварин у вірші П. Воронько.
***
Є у мене киця Мурка,
Дуже мудра кішка.
Тільки скажеш «Замазурка!»
Вмивається трішки.
А синок її Васько
Муркне: «Мила нене,
Поки вип’ю молоко,
Вимийся за мене».
39. Прочитай вірш і випиши імена дітей в алфавітному порядку.
Рано до молитви
Щиро руки зложу
І буду просити
Бога й Матір Божу:
За Петра й Галюсю,
За Павла й Марусю,
За Дмитра й Настусю, ‒
За усіх молюся.
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40. У порожні клітинки впиши такі букви, щоб утворилися імена дітей.
Н

і

н

а

о

я

а

я

е

я

а

а

Довідка: Рита, Ліна, Коля, Толя, Таня, Петя, Саша, Маша, Галя, Катя, Вася.
41. Вибери потрібну літеру та підкресли її.
(Дд)ніпро, (Дд)ядько, (Дд)митро, (Дд)онецьк, (Дд)итя, (Дд)иван.
(Сс)ергій, (Сс)ело, (Сс)идоренко, (Сс)іно, (Сс)міла, (Сс)нігур.
(Мм)істо, (Мм)арія, (Мм)урчик, (Мм)етро, (Мм)атвієнко, (Мм)ама.
42. Доберіть загальну назву до даної групи слів:


Карпати, Кримські ‒ гори;



Київ, Львів, Харків, Одеса, Черкаси ‒ ___________________________;



Дніпро, Дунай, Дністер, Десна ‒ ________________________________;



Чорне, Азовське ‒ ____________________________________________;



Україна, Молдова, Польща, Угорщина ‒ _________________________;

Довідка: міста, річки, моря, країни.
43. Запишіть сенкан до слова «Київ» за прикладом:
1.

Острожани.

1.

Київ.

2.

Українське, дивовижне.

2.

____________________

3.

Приваблює, милує.

3.

____________________

4.

Моя мала Батьківщина.

4.

____________________

5.

Село

5.

____________________
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44. Стіна слів.

а) випишіть іменники, які відповідають на питання хто?
б) випишіть іменники, які відповідають на питання що?
в) випишіть дні тижня.
г) випишіть слова іменники в алфавітному порядку.

20
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Прикметник
1. З віршів О. Чорної випиши прикметники (назви ознак предметів).
Книга
Замок пишний і казковий,
Дуже-дуже загадковий.
Хто у замку тім живе?
Хто на човнику пливе,
Щоб відвідати царівну?
Думку маєте сумнівну?
Проживає Книга там!
В гості помандруєш сам?
Знань ріку перепливеш, ‒
Ту царівну віднайдеш!
Мама

Струмок

Мама думає про нас

Хто біжить такий маленький?

Кожен день і кожен час,

Весь дзвінкий і проворненький?

Хвилювання і надії,

То струмочок молодий!

А також солодкі мрії…

Балакучий та ясний.

Виростай скоріш, дитино!

Вироста і променіє ‒

Світу чистого перлино…

Хвилькою уже міцніє

Промінь Всесвіту яскравий ‒

А дійде аж до ріки ‒

Ясноликий і цікавий.

Стане дружним на віки.

2. Допиши ознаки до предметів:

Яке?
Який?
Яка?
Яка?
солодке, пахуче, ______________ ______________ ______________
_______________ _______________ _______________ _______________
_______________ ______________ ______________ ______________
3. Гра «Упізнай предмет за його ознаками» .
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Жовтий, пахучий, кислий…‒ лимон.
Велике, металеве, чорне, кругле…‒ _________________
Солодкий, червоний, круглий, великий, соковитий…‒ ______________
Довгаста, жовта, стигла, солодка…‒ ______________
Кольоровий, довгий, круглий, заструганий…‒ ________________
Гарний, святковий, новий, сучасний…‒______________
Довідка: колесо, кавун, диня, олівець, одяг.
4. Добери слова протилежні за значенням до слів:
Веселий ‒ сумний

Брудний ‒ __________________

Білий ‒ ____________________

Новий ‒ ____________________

Яскравий ‒ _________________

Глибокий ‒ _________________

Гарячий ‒ __________________

Довгий ‒ ___________________

5. Підберіть прикметники, які вказують на ознаку зимової природи.

Довідка: холодна, сніжна, морозна…
6. Гра «Хто це?»
Швидкий, як
Хитрий, як
Розумний, як
Гнучкий, як
7. Гра «Злови прикметник».
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Діти сигналізують цеглинами:

Ведмідь, високий, веселий, хліб, сонечко, вузький, річка, степова, сова,
зелений, трава, хитрий, сильний, очерет, ялинка, свіжий, міцний.
8. Опиши за допомогою прикметників:

свого
товариша

улюблену
тварину

улюблену
рослину

9. Скласти сенкан до слова м’яч.

Довідка:
- круглий, м’який, волейбольний;
- котиться, відбивається, підстрибує;
- Я люблю гратися м’ячем з друзями.
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10. Гра «Асоціативний кущ». Які асоціації викликає у вас слово гра?

Довідка: цікава, навчальна, емоційна, розвиваюча…
11. Утвори від іменників прикметники:
- дерево ‒ дерев’яний

- трава ‒ ____________________

- сім’я ‒ ____________________

- музика ‒ __________________

- вечір ‒ ____________________

- сік ‒ ______________________

- ранок ‒ ___________________

- дощ ‒ _____________________

12. Випиши тільки прикметники:
Сонце, гарненька, радість, веселий, успіх, привітний, веселиться, сонячний,
щастя.
13. До прикметників добери слова, протилежні за значенням:
- добрий ‒ злий

- жадібний ‒ ________________

- сумний ‒ __________________

- працьовитий ‒ _____________

- похмурий ‒ ________________

- тонкий ‒ __________________

14. До поданих слів добери назви ознак.

Яке?
Який?
Яка?
_______________ ______________ ______________
_______________ _______________ _______________
_______________ ______________ ______________
15. До прикметників добери слова близькі за значенням:
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сміливий, _______________________________________;
добрий, ________________________________________;
веселий, ________________________________________;
працьовитий, ____________________________________;
чесний, _________________________________________;
16. Утвори від іменників прикметники
клас ‒ _____________________________;
вечір ‒ ____________________________;
мова ‒ ____________________________;
сім’я ‒ ____________________________;
трава ‒ ____________________________;
сонце ‒ ____________________________;
17. Познач «+» прикметники:
зелений

лісовий

радісний

золото

зеленіти

праліс

щасливо

золоте

серпень

весела

уважні

праця

стара

веселка

вітання

працьовитий

світлий

весілля

успішний

працювати

світло

весело

солома

мороз

лісникова

щастя

солом’яний

морозити

лісник

успіх

бриль

морозяний
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1. Напиши, хто як пересувається.

_________

_________

_________

_________

_________

_________

2. Напиши одним словом, хто що робить.
а) Льотчик ‒ ________________.

б) Столяр ‒ _________________.

Тракторист ‒ _______________.

Будівельник ‒ ______________.

Лікар ‒ ____________________.

Учень ‒ ____________________.

Учитель ‒ __________________.

Маляр ‒ ___________________.

Водій ‒ ____________________.

Художник ‒ ________________.

3. Поєднай, хто що робить.

нявкає

кукурікає

бекає

мекає

мукає

гавкає

4. Допиши до іменників кілька дієслів за зразком:
Песик ‒ бігає, радіє, виконує, скаче, просить, гавкає.
Дитина, алфавіт, вулиця, медаль, завдання, ноутбук
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5. Підбери до дієслів слова, протилежні за значенням.
а) Дружити ‒ ______________, говорити ‒ ______________,
миритися ‒ _______________, працювати ‒_____________.
б) Шукати ‒ ______________, сміятися ‒ ______________,
будувати ‒ ______________, вітатися ‒ _______________.
6. Підбери до дієслів слова, близькі за значенням.
 Мріяти ‒ ______________________________.
 Здійснити ‒ ___________________________.
 Обчислити ‒ ___________________________.
 Міркувати ‒ ___________________________.
 Говорити ‒ ___________________________.
7. Від поданих іменників утвори дієслова.
а) Танець ‒ _________________,

б) Радість ‒ ________________,

сміх ‒ _____________________,

співчуття ‒ _________________,

біг ‒ ______________________,

дружба ‒ ___________________,

помилка ‒ __________________,

прагнення ‒ ________________,

вигадка ‒ __________________.

мова ‒ _____________________.

8. Встав пропущені дієслова.
У вересні учні ….. до школи. П’ять днів на тиждень: понеділок,
вівторок, середу, четвер і п’ятницю вони сумлінно …. . …. книги, …
вправи, … завдання, ..... вирази, … задачі, … малюнки, … пісні, ….
вірші, … в ігри. А у суботу та неділю дітлахи …. .
9. Від поданих прикметників утвори дієслова.
а) Червоний ‒ _______________, переможний ‒ _____________,
наполегливий ‒ ______________,солодкий ‒ _______________.
б) Черговий ‒ _______________, бажаний ‒ ________________,
товариський ‒ _______________,солоний ‒ ________________.
10. З дієсловами склади поширені речення. Утворений текст запиши.
а) Настала. Випав. Зраділи. Вибігли. Качали. Грали. Спускалися. Будували.
б) Прийшов. Познайомилися. Соромився. Запропонував. Потоваришували.
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11. Прочитай вірші О. Чорної. Спиши вірші та підкресли дієслова.
Буква

***

Починає все вона

З неба дощик заросився,

Та підтримує знання,

З даху капає, дзвенить,

Розпочати слово треба,

Бач, калюжами розлився,

Віднайти її потреба!

Зупинися, хоч на мить!

Бо забув чи загубив –

Та не слухає: щасливий,

Слово людям не зронив

Що на землю повернувся!
І веселкою грайливо
Вже за хвильку обернувся!

12. Робота у групах. Кожна група отримує листок з віршем про зимові
розваги дітей та виконує завдання.
Перша група. Прочитайте вірш.
Снігова казка
Усе засипав білий сніг.
А з ним – одлига на поріг.
І ми в дворі, де я живу,
Зліпили казку снігову.
Ось ведмідь – товстий дивак
Сніжку пробує на смак.
Ось вовчисько-м’ясолюб
Зирить – взять кого на зуб…
Ось лисичка гостровуха
Гороб’ячий щебет слуха.
Ось зайчиська куцохвості
Всіх запрошують у гості.
А оце – сніговик,
В цілім світі мандрівник.
В капелюх його вберем,
Буде в нас він казкарем!
Тамара Коломієць
1) Обговоріть, про які події розповідає вірш.
2) Підкресліть у вірші слова – назви дій.
3) Доберіть відповідну ілюстрацію до вірша серед малюнків.
28

Українська мова. 2 клас

Друга група. Прочитайте вірш.
Провалився по коліна
— От на лижах я спустився!
Мчав, як тільки міг!
Та упав і провалився
По коліна в сніг…
— А чого ж в снігу шапчина
Й очі повні сліз?
— Проваливсь я по коліна…
Головою вниз!
Грицько Бойко
1) Обговоріть, про які події розповідає вірш.
2) Підкресліть у вірші слова – назви дій.
3) Доберіть відповідну ілюстрацію до вірша серед малюнків.
Третя група. Прочитайте вірш.
Хокей взимку
Звідусіль, мов горобці,
Хлопчаки біжать усі,
На ногах в них ковзани,
Не сховаєш новини.
До схід сонця дід Тарас,
Показав всім майстер-клас,
Сніг почистив на ставку,
Мав роботу клопітку.
Змайстрував двоє воріт,
Блищить дзеркалом весь лід,
Засвистів в гучний свисток,
Назбігалось діточок.
Хлопчаки такі завзяті,
Тут не всидіти вже в хаті,
Дуже вже весела гра,
Кожен гол дружне, ура!
Хокей діток згуртував,
Дід в дитинстві побував,
Ось такий в нас дід Тарас,
Це не дід, а супер клас.
Антоніна Грицаюк
1) Обговоріть, про які події розповідає вірш.
2) Підкресліть у вірші слова – назви дій.
3) Доберіть відповідну ілюстрацію до вірша серед малюнків.
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Четверта група. Прочитайте вірш.
Перший сніг
Зима така недобра,
Така скупа зима,
Бо снігу для хлоп’яток
У неї ще нема.
Послухай, чорна зимо,
Пора уже, пора:
Санчатам нашим сниться
Засніжена гора.
І лижі дуже хочуть
Побігти по лижні,
А діти марять лісом
У срібному вбранні.
Це сніг на білих лапах,
І от одного ранку
Нечутних і м’яких,
Ми бачим у вікні:
Підкрався, наче кицька,
Все біло, біло, біло,
І біля хати ліг.
Немов би уві сні.
Г. Усач
1) Обговоріть, про які події розповідає вірш.
2) Підкресліть у вірші слова – назви дій.
3) Доберіть відповідну ілюстрацію до вірша серед малюнків.
П’ята група. Прочитайте вірш.
Ковзани-пустуни
Є у мене ковзани,
Ковзани-пустуни.
Тільки ранок наступає —
Вже на вулиці вони.
їм сподобавсь дуже лід —
Я ж спізнився на обід.
І мені сказала мама:
— Просто горе з ковзанами!
Отакі-то ковзани,
Ковзани-пустуни!
Грицько Бойко
1) Обговоріть, про які події розповідає вірш.
2) Підкресліть у вірші слова – назви дій.
3) Доберіть відповідну ілюстрацію до вірша серед малюнків.
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Шоста група. Прочитайте вірш.
Гра у сніжки
Із доріжки до доріжки
Полетіли влучні сніжки,
І почався білий бій,
Закрутився у сувій.
Закрутився, покотився,
Під горою зупинився.
Зверху сніг і знизу сніг,
І ніхто узнать не міг,
Де чиї стирчали ніжки.
Ой, весела гра у сніжки!
П. Воронько
1) Обговоріть, про які події розповідає вірш.
2) Підкресліть у вірші слова – назви дій.
3) Доберіть відповідну ілюстрацію до вірша серед малюнків.
Сьома група. Прочитайте вірш.
Снігова Баба
– Ну-те, хто з вас там бистріший?
То ідіть в садок скоріше!
Купи снігу там лежать! –
Хлопці поклик підхопили,
Бабу з снігу враз зліпили,
Очі з вугілля всадили,
Рот із буряка зробили,
От так «баба»! Молодці!
Ну, дивуйтесь, горобці!
Олена Пчілка
1) Обговоріть, про які події розповідає вірш.
2) Підкресліть у вірші слова – назви дій.
3) Доберіть відповідну ілюстрацію до вірша серед малюнків.
13. Поєднай фразеологізми з відповідними дієсловами.
 Набити руку

 запам’ятати

 Ламати голову

 поспати

 Бити байдики

 навчатися

 Зарубати на носі

 міркувати, осмислювати

 Комарика придавити

 лінитися.
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14. Поєднай фразеологізми з відповідними дієсловами.
 На вус намотати

 втомитися

 Лишитися з носом

 запам’ятовувати

 Збитися з ніг

 обдурити

 Прикусити язика

 зникнути

 Як крізь землю провалився

 замовкнути

15. Поєднай

відповідні

частини

прислів’я,

поясни

їх

значення.

Підкресли дієслова.
 Хочеш їсти калачі,

 таке й пожнеш.

 Бджола мала,

 щоб з криниці води напитися.

 Яке посієш,

 то не сиди на печі.

 Треба нахилитися,

 а й та працює.

 Хто каші наварив,

 а незгода руйнує.

 Згода дім будує,

 бо сам упадеш.

 Не копай другому яму,

 і люди того шанувать будуть.

 Хто шанується,

 той мусить і з’їсти.
 З ким поведешся,

 а дві і в полі горять.

 З добром дружись,

 а знайшов ‒ бережи.

 Нема друга ‒ шукай,

 від того й наберешся.

 Одна головешка і в печі гасне,

 а лихих стережись.
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